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„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.”
— Isaac Newton
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Wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Przewodnik edukacyjny „Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym” przygotowany przez
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego oraz
Giełdą Papierów Wartościowych skierowany jest do osób zainteresowanych edukacją na temat szeroko
rozumianego rynku kapitałowego, w tym przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką
inwestycji giełdowych. Warto przy tym podkreślić, że Przewodnik jest jedynym tego typu narzędziem
dostępnym na rynku, dzięki któremu można z jednego źródła pozyskać informacje na temat uczelni
kształcących w kierunkach ekonomicznych, studiów podyplomowych, firm szkoleniowych, ale również
na temat instytucji rynku kapitałowego, wydawnictw, czy też witryn internetowych poświęconych
tematyce giełdowej. Tworząc Przewodnik chcemy przede wszystkim ułatwić Państwu dostęp do
wiedzy, dzięki której można znacznie sprawniej poruszać się w obszarze rynku kapitałowego, a przede
wszystkim poprawić efektywność własnych inwestycji.
Warto przypomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu, w początkowej fazie rozwoju giełdy, edukacja
na temat funkcjonowania rynku, czy też zasad optymalizowania decyzji inwestycyjnych była przez
inwestorów marginalizowana. Rynek był wówczas młody i w dużej mierze oparty o emocjonalne
i z reguły nieracjonalne decyzje inwestorów. Tylko nieliczni rozumieli znaczenie pojęcia wartości
fundamentalnej. Rynek jednak ewoluuje, tak jak i inwestorzy, co nie oznacza jednak, że problemy
młodego rynku zostały całkowicie wyeliminowane. Obecnie coraz większe grono osób zainteresowanych
inwestycjami giełdowymi podchodzi do tego tematu w sposób profesjonalny. Osoby takie niestety
nadal nie stanowią większości. Jak to zmienić? Zmienić to mogą przede wszystkim sami inwestorzy.
Rynek kapitałowy oraz problematyka z nim związana jest tematem bardzo szerokim, obejmującym
wiedzę na temat finansów przedsiębiorstw, rachunkowości, prawa, ekonomii, zarządzania, czy też
psychologii. Wiedzę z tych obszarów można pozyskać dzięki studiom, ale również dzięki profesjonalnym
kursom, szkoleniom, czy też serwisom internetowym. Tak naprawdę dobór odpowiedniej ścieżki
edukacji zależy od indywidualnych preferencji inwestora. Każda z przedstawionych możliwości
dotarcia do wiedzy ma swoje plusy i minusy. Najważniejsze jest jednak to, że pozyskane w wyniku
edukacji informacje nie tylko zwiększą Państwa wartość, ale znacznie zwiększą prawdopodobieństwo
wzrostu wartości Państwa portfela inwestycyjnego.
Doświadczenie wielu analityków, inwestorów, czy też moje własne, potwierdza tezę, że jedną
z najlepszych inwestycji jest inwestycja we własną wiedzę. Niestety inwestorzy często o tym zapominają
i szukają pomocy w edukacji dopiero wówczas, gdy utracą znaczną część zainwestowanego kapitału.
Liczymy, że niniejszy Przewodnik będzie dla Państwa nie tylko pomocnym narzędziem, ale przede
wszystkim inspiracją do pogłębienia własnej wiedzy na temat rynku kapitałowego.

Piotr Cieślak
Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
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Dział I.
Uczelnie wyższe
Rola uczelni wyższych w edukacji z zakresu rynku kapitałowego jest niepodważalna. Uczelnie oprócz
tego, że kształcą w tradycyjny sposób, angażują się również w prowadzenie różnego rodzaju kursów,
szkoleń czy konferencji o tematyce finansowej. Z roku na rok zwiększa się liczba uczelni oferujących
edukację o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym. Co więcej, kierunki proponowane przez uczelnie
są coraz ciekawsze i znacznie głębiej dotykają tematyki rynków finansowych niż było to w przeszłości.
Przyczyni się to z pewnością do zwiększenia liczby profesjonalistów działających na tym rynku.
Oferowane są kierunki na studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych, podyplomowych i MBA.
Znaczna liczba uczelni, a tym samym ich ofert edukacyjnych, jest z pewnością sytuacją korzystną.
Jednak im większy wachlarz możliwości, tym wybór może okazać się trudniejszy.
Przy wyborze uczelni należy zwrócić uwagę na następujące czynniki:
1.
2.

3.
4.
5.

Fakt posiadania przez uczelnię zezwolenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej na otwarcie kierunku.
Własne preferencje edukacyjne: gdy chcesz wąsko specjalizować się w danej tematyce - warto
przejrzeć oferty studiów podyplomowych lub MBA, a gdy pragniesz zdobyć szeroką wiedzę
na temat rynku finansowego - mogą zainteresować cię studia licencjackie, magisterskie lub
specjalistyczne studia podyplomowe.
Rankingi uczelni wyższych przeprowadzanych najczęściej przez dzienniki ogólnopolskie oraz
tygodniki. Prestiż uczelni na rynku edukacyjnym świadczy z pewnością o poziomie kształcenia.
Programy studiów - między innymi wykazy przedmiotów oraz profil absolwenta.
W przypadku wiedzy o rynku kapitałowym niezwykle ważna jest ta płynąca z praktyki. Sprawdź
czy wykładowcy posiadają także doświadczenie rynkowe. Będzie to dodatkowym atutem.

Studia w Polsce w zależności od rodzaju trwają odpowiednio: licencjackie - 3 lata, uzupełniające
magisterskie - 2 lata, podyplomowe – 1,5 roku, MBA – zazwyczaj 2 lata.
Konieczność edukacji jest oczywista dla każdej osoby, chcącej zgłębić tajniki rynku kapitałowego.
Uczelnie są doskonałym etapem w ich zdobywaniu i niekoniecznie wiedza przez nie przekazana
powinna się kojarzyć z suchą teorią. Poniżej przedstawiamy listę uczelni oferujących edukację
z zakresu rynku finansowego w roku 2014/2015.
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Dolnośląskie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
www.ue.wroc.pl

Studia magisterskie/licencjackie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 4 500 – 6 000 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Finanse i bankowość (3 700 zł)
Zarządzanie finansami (4 900 zł)
Analityk finansowy (5 700 zł)
Doradca finansowy (4 100 zł)
Zarządzanie ryzykiem (4 900 zł)
Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa (4 700 zł)
Praktyczne zarządzanie finansami (3 700 zł)
Zarządzanie finansami firmy w obszarze UE (3 900 zł)
MBA (24 000 zł):
University of Limerick
University Hasselt
Euromed Marseille, Ecole de Management
Koła naukowe:
KNRK Hossa ProCapital – www.hossaprocapital.pl
Koło Naukowe „ANALYST” – www.analyst.ue.wroc.pl

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
www.wsb.pl/wroclaw
www.franklinmba.pl

Finanse i Rachunkowość – studia I stopnia, studia II stopnia, studia II stopnia ze studiami
podyplomowymi
Studia licencjackie (specjalności):
(studia stacjonarne i niestacjonarne – I rok: 3 150 zł, II rok: 4 400 zł, III rok: 5 150 zł)
Bankowość
Doradca finansowy klienta
Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
Rachunkowość
Zarządzanie podatkami
Studia magisterskie (specjalności):
(studia niestacjonarne – 4 250 zł/rok)
Analityk finansowy
Audyt i kontrola zarządcza
Menedżer banku
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
Strategie podatkowe
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Studia magisterskie ze studiami podyplomowymi (specjalności):
(tryb niestacjonarny – od 5 350 zł/rok)
Bankowość z SP Bankowości 			
Rachunkowość i Controlling z SP Controllingu 			
Rachunkowość i Controlling z SP Podatkowymi 			
Rachunkowość i Controlling z SP Rachunkowości Międzynarodowej
Zarządzanie Finansami z SP Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw
Studia podyplomowe:
Akademia Inwestowania (od 5 050 zł)
Analityk finansowy (od 3 550 zł)
Audyt i kontrola zarządcza (od 3 800 zł)
Bankowość (od 3 350 zł)
Controlling (od 3 350 zł)
Doradca podatkowy (od 3 350 zł)
Doradca Private Banking (od 3 650 zł)
Księgowość i płace w małej firmie (od 3 350 zł)
Rachunkowość Budżetowa (od 3 350 zł)
Rachunkowość Korporacyjna (od 3 350 zł)
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami (od 3 550 zł)
Wycena nieruchomości (od 4 200 zł)
MBA:
Franklin University w Columbus w stanie Ohio (czesne: 36 500 zł + 700 USD)
Program Master of Business Administration (czesne: 24 000 zł)
Koła naukowe:
Koło Naukowe Rynku Kapitałowego – www.konark.wsb.wroclaw.pl

Wyższa Szkoła Handlowa
www.handlowa.eu

Studia licencjackie:
(stacjonarne i niestacjonarne)
Zarządzanie, specjalizacje:
Samodzielny przedsiębiorca
Menedżer w małej i średniej firmie
Menedżer sprzedaży
Studia magisterskie (3-semestralne):
(stacjonarne i niestacjonarne)
Zarządzanie, specjalizacje:
Menedżer bezpieczeństwa wewnętrznego
Menedżer finansów
Menedżer jakości
Menedżer kadr
Menedżer marketingu
Menedżer projektów
Event menedżer
Handlowiec-sprzedawca
Przedsiębiorca-organizator biznesu
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Studia podyplomowe:
Zarządzanie projektami
Zarządzanie kadrami i płacami
Zarządzanie Eurofunduszami 2014-2020
Manager Handlu Zagranicznego
Efektywne Zarządzanie Sprzedażą
Change Management
MBA :
International MBA (j. ang.)
Executive MBA (j. pol.)

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
www.wwszip.pl

Studia licencjackie:
Zarządzanie (3 281 zł/rok stacjonarne i niestacjonarne)
Finanse i rachunkowość (3 837 zł/rok stacjonarne i niestacjonarne)
Studia inżynierskie:
Zarządzanie (4 337 zł/rok stacjonarne i niestacjonarne)
Studia magisterskie:
Zarządzanie (4 671 zł/I rok stacjonarne i niestacjonarne)

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Politechnika Wrocławska
www.ioz.pwr.wroc.pl/podyplomowe/polamsb

MBA:
Executive MBA, École Nationale des Ponts et Chaussées Paris Tech (ENPC)

Kujawsko – Pomorskie
Powiślańska Szkoła Wyższa
www.kwidzyn.edu.pl

Studia licencjackie:
Ekonomia (stacjonarnie i niestacjonarnie), specjalność:
Ekonomika menedżerska i rachunkowość
Ekonomika pracy i gospodarowanie kadrami
Ekonomika przedsiębiorstw TSL
Ekonomika i organizacja usług turystycznych
Podatki i doradztwo finansowe
Ekonomika ochrony zdrowia
Strategie rozwoju regionów
Biznes elektroniczny
Doradztwo emerytalne
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Studia podyplomowe:
Audyt i kontrola wewnętrzna
Akademia Menedżersko - Prawno - Finansowa
Zarządzanie finansami i rachunkowość w biznesie
Zarządzanie logistyką w biznesie
Zarządzanie projektami
Zarządzanie w ochronie zdrowia
Zarządzanie w oświacie
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
www.umk.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 4 170 zł/rok)
Studia menedżersko-finansowe (niestacjonarne – 4 170 zł/rok)
Studia magisterskie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 4 950 zł/rok)
Studia podyplomowe:
W zakresie zarządzania biznesem i finansów (4 500 zł/rok)
W zakresie rachunkowości (4 600 zł/rok)
MBA:
EMBA, Dominican University Brennan School of Business (39 600 zł)

Wyższa Szkoła Bankowa
www.wsb.pl/torun

Studia licencjackie:
Finanse i Rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – 3 050 zł/rok)
specjalność:
Bankowość i Innowacje Finansowe
Controlling i strategie finansowe przedsiębiorstwa
Finanse i Doradztwo Podatkowe
Systemy informatyczne w finansach i rachunkowości
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – 2 550 zł/rok)
specjalność:
Logistyka w Biznesie
Marketing, sprzedaż i PR
Zarządzanie Firmą
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Systemy informatyczne w zarządzaniu
Zarządzanie BHP
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Studia magisterskie:
Finanse i Rachunkowość (stacjonarne – 2 850 zł/rok i niestacjonarne – 4 150 zł/rok)
specjalność:
Finanse i Zarządzanie w Branży Turystycznej
Finanse w Administracji Publicznej
Logistyka: Organizacja i Finanse
Nowoczesna Bankowość
Podatki i Doradztwo Podatkowe
Rachunkowość Przedsiębiorstw i Kontrola Finansowa
Zarządzanie i Finanse przedsiębiorstw
Zarządzanie wartością firmy
Programy finansowo-księgowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Studia podyplomowe (w Toruniu i Bydgoszczy):
Akademia Bankowości (3 000 zł)
Akademia Podatkowa (3 200 zł)
Akademia Lean Leadera – Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem (3 300 zł)
Akademia Trenera Biznesu (5 200 zł)
Analityk Finansowy (3 500 zł)
Controlling i budżetowanie (3 200 zł)
Doradca Finansowy (3 000 zł)
Rachunkowość i Zarządzanie Finansami (3 700 zł)
Studia Menedżerskie (4 100 zł)
Wycena Nieruchomości (3 700 zł)
Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami (3 700 zł)
Zarządzanie Projektami (4 000 zł)
MBA:
MBA we współpracy z amerykańską uczelnią, Franklin University (19 850 zł)

Lubelskie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
www.kul.pl

Studia licencjackie:
stacjonarne
Ekonomia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
Studia magisterskie:
Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne 1 900 zł)
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne)
Studia podyplomowe:
Bankowość (1 650 zł/ semestr)
Zarządzanie i finanse w administracji publicznej (1 650 zł/ semestr)
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Koła naukowe:
Koło Naukowe Studentów Ekonomii Sekcja Rynku Kapitałowego
www.kul.pl/o-nas,11499.html

Lubelska Szkoła Biznesu
www.lbs.pl

Studia podyplomowe:
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa (3 400 zł)
Zarządzanie ludźmi w firmie (3 500 zł) MBA:
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie:
Executive MBA (47 800 zł)
MBA dla finansistów (24 000 zł)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
www.umcs.lublin.pl

Studia licencjackie:
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Zarządzanie
Matematyka i Finanse
Studia magisterskie:
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Zarządzanie
Studia podyplomowe:
Bankowość i Finanse (1 700 zł/ semestr)
Rachunkowość (1 700 zł/ semestr)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
www.wsei.lublin.pl

Studia licencjackie:
Ekonomia (Ekonomika przedsiębiorstw, Analizy ekonomiczne i rachunkowość, E-biznes)
Zarządzanie (Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie
ochroną zdrowia, Zarządzanie w administracji publicznej, Zarządzanie nieruchomościami
sportowo-rekreacyjnymi)
Finanse i rachunkowość - Kierunek w organizacji (Rachunkowość i finanse podmiotów
gospodarczych, Finanse publiczne i skarbowość, Finanse w logistyce, Doradztwo
inwestycyjne)
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Studia magisterskie:
Ekonomia (Ekonomika przedsiębiorstw, Analizy ekonomiczne i rachunkowość,
Gospodarowanie nieruchomościami)
Studia podyplomowe:
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim (1 500 zł/semestr)
Zarządzanie nieruchomościami (2 000 zł/semestr)
Zarządzanie finansami firm (1 500 zł/semestr)
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (1 650 zł/semestr)
Wycena nieruchomości (2 000 zł/semestr)
Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości (1 400 zł/semestr)
Handel zagraniczny dla MŚP (1 600 zł/semestr)

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
www.wspa.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – 3 400 zł/rok i niestacjonarne – 3 400 zł/rok)
Finanse i bankowość
Rachunkowość
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Studia podyplomowe:
Bankowość (3 100 zł)
Rachunkowość budżetowa (3 200 zł)
Finanse i rachunkowość (3 300 zł)
Podatki (3 300 zł)
MBA:
Zarządzanie - studia menedżerskie na poziomie MBA (3 500 zł/semestr)
Zarządzanie finansami firmy - studia menedżerskie MBA (3 900 zł/semestr)

Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydział Zarządzania,
Politechnika Lubelska
http://mba.pol.lublin.pl

MBA:
MBA przy współpracy z University of Illinois oraz University of Minnesota w Minneapolis
(5 400 zł + 1 100 USD)
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Lubuskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim
www.pwsz.pl

Studia licencjackie:
Zarządzanie, specjalności:
(studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne I, II stopień – 3 800 zł/ rok)
studia I stopnia:
Handel i marketing
Zarządzanie procesami logistycznymi
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie technologiami informacyjnymi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studia II stopnia:
Menager reklamy
Rachunkowość i zarządzanie finansami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Menager administracji
Menager kultury
Menager turystyki
Ekonomia, specjalności
(studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 3 600 zł/rok)
Studia I stopnia:
Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia ochrony środowiska
Ekonomia sektorów publicznych
Gospodarka regionalna i lokalna
Finanse i rachunkowość, specjalności:
(studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 4 000 zł/rok)
Studia I stopnia:
Bankowość i rynek ubezpieczeń
Finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość i podatki
Studia 26+
(stacjonarne – bezpłatne)
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Zarządzanie

Uniwersytet Zielonogórski
www.uz.zgora.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 3 800 zł/rok):
Ekonomia
Zarządzanie
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Studia magisterskie:
(stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 3 800 zł/rok);
Zarządzanie

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
www.wsb.gorzow.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne i niestacjonarne 3 550 zł)
Zarządzanie:
Zarządzanie produkcją oraz Zarządzanie logistyczne
Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami
Zarządzanie sprzedażą oraz Komunikacja marketingowa
Studia podyplomowe:
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (3 600 zł)
Wycena nieruchomości (4 500 zł)
Zarządzanie nieruchomościami (4 500 zł)

Łódzkie
Społeczna Akademia Nauk
www.san.edu.pl

Studia licencjackie:
Finanse i Rachunkowość (stacjonarne 4 440 zł/rok, niestacjonarne 3 840 zł/rok)
Ekonomia (stacjonarne 4 200 zł/rok, niestacjonarne 3 600 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne 4 320 zł/rok, niestacjonarne 3 840 zł/rok)
Studia magisterskie
Zarządzanie (stacjonarne 4 320 zł/rok, niestacjonarne 3840 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Intro MBA po polsku (3 900 zł)
Rachunkowość (3 500 zł)
Zarządzanie projektami (3 200 zł)
Analityk finansowy ryzyka kredytowego (3 200 zł)
MBA:
MBA (SAN) + MASTER (Clark University) (21 650 zł)

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
www.swseiz.pl

Studia licencjackie:
Finanse i Rachunkowość
Skarbowość
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Bankowość
Ubezpieczenia
Rachunkowość i zarządzanie finansowe
Studia podyplomowe:
Bankowość dla przedsiębiorców
Administracja i finanse

Uniwersytet Łódzki
www.uni.lodz.pl

Studia licencjackie:
Analityka Gospodarcza (studia stacjonarne – bezpłatne)
Ekonomia (studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 1 900 zł/semestr)
Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 1 900 zł/semestr)
Informatyka i ekonometria (studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 1 900 zł/semestr)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne-bezpłatne, niestacjonarne –
1 900 zł/semestr)
Zarządzanie (studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 2 000 zł/semestr)
Studia magisterskie:
Analityka Gospodarcza (studia stacjonarne – bezpłatne)
Ekonomia (studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 2 100 zł/semestr)
Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 2 100 zł/semestr)
Informatyka i ekonometria (studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 2 100 zł/semestr)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (studia stacjonarne - bezpłatne, niestacjonarne
– 2 100 zł/semestr)
Zarządzanie (studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 2 100 zł/semestr)
Studia podyplomowe:
Bankowość (4 000 – 4 800 zł)
Finansowanie i zarządzanie projektem (5 700 zł)
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (300 zł – dofinansowane przez KNF)
Rynek nieruchomości – wycena (4 500 zł)
Rynek nieruchomości – zarządzanie nieruchomościami (3 800 zł)
Usługi i doradztwo finansowe (3 800 zł)
Zarządzanie finansami samorządu terytorialnego (4 200 – 4 500 zł)
Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku kapitałowym (4 800 zł)
MBA:
Polsko – Amerykański Program Studiów Executive MBA
Koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe „Inwestor” – www.skninwestor.com
Koło naukowe finansów i rachunkowości „PROGRES” – www.progress.org.pl
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Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego
www.wsfi.edu.pl

Studia licencjackie:
Ekonomia (4 200 zł/rok)
Ekonomia on–line (1 800 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Psychologia i negocjacje w biznesie on-line (600 zł/semestr)

Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie
Trybunalskim
www.wsh.net.pl

Studia licencjackie (1 550 zł/semestr):
Stosunki międzynarodowe
Handel zagraniczny
Rachunkowość i finanse międzynarodowe
Zarządzanie środkami unijnymi
Zarządzanie firmą europejską
Studia europejskie z elementami współczesnej dyplomacji
Administracja skarbowa i finanse publiczne
Prawo i ekonomia dla małych i średnich przedsiębiorstw
Przedsiębiorczość i rozwój własnego przedsiębiorstwa
Doradztwo finansowe
Ekonomia przedsiębiorstwa
E-biznes
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Studia magisterskie (1 650 zł/ semestr):
Stosunki międzynarodowe
Dyplomacja i polityka międzynarodowa
Gospodarka światowa
Administracja w organizacjach międzynarodowych
Studia podyplomowe (2 400 całość):
Administracja publiczna
Rachunkowość i podatki
Zarządzanie nieruchomościami
Doradztwo podatkowe
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Małopolskie
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
www.agh.edu.pl

Studia podyplomowe:
Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa (4 600 zł)
Nowoczesna praktyka zarządzania w energetyce gazowej (6 000 zł)
Mediacje – alternatywne metody rozwiązywania sporów (5 600 zł)
Zarządzanie projektami (4 600 zł)
Zarządzanie przedsiębiorstwem (4 200 zł)
Zarządzanie produkcją (4 300 zł)
Rachunkowość zarządcza i controlling (4 600 zł)
Rachunkowość międzynarodowa (6 000 zł)
Rachunkowość (4 000 zł)
Zarządzanie personelem (4 800 zł)
Koła naukowe:
Koło Naukowe „MAKLER” – www.makler.zarz.agh.edu.pl

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
www.mwse.edu.pl

Studia licencjackie/magisterskie:
Zarządzanie (dzienne i zaoczne, czesne 370/430 zł/miesiąc)
Studia podyplomowe:
Kompetencje menadżerskie w biznesie (2 semestry, czesne 4 000 zł)
Profesjonalna obsługa klienta (2 semestry, czesne 2 600 zł)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (2 semestry, czesne 3 300 zł)
Wycena Nieruchomości (2 semestry, czesne 3 300 zł)
Zarządzanie nieruchomościami (2 semestry, czesne 3 300 zł)
Rachunkowość i zarządzanie finansami przedsiębiorstw z elementami controllingu
(2 semestry, czesne 3 000 zł)
Zarządzanie finansami publicznymi (2 semestry, czesne 3 000 zł)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
www.uek.krakow.pl

Studia licencjackie:
(studia stacjonarne - bezpłatne, niestacjonarne – I rok: 1 900 zł, lata wyższe – 2 200 zł)
Ekonomia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Stosunki międzynarodowe
Finanse i rachunkowość
Analityka gospodarcza
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PLATFORMA DEMO
Ucz się i inwestuj bez ryzyka
w kontrakty terminowe i akcje!
www.gpwtrader.pl
GPWtr@der jest realizowany w ramach projektu KAPITALNA WARSZAWA
propagującego wiedzę o giełdzie i rynku kapitałowym

www.kapitalnawarszawa.pl

Weź udział w
XII edycji
badania
inwestorów
Stwórz razem z nami profil
inwestorów indywidualnych w Polsce.
Daj znać o swoich potrzebach
i preferencjach przy podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych.

Wygraj nagrodę!

Dla wszystkich, którzy wypełnią
ankietę przygotowaliśmy bonus.

www.sii.org.pl/obi

Partner
merytoryczny

Partnerzy
strategiczni
Projekt organizowany w ramach programu

Studia magisterskie:
(studia stacjonarne - bezpłatne, niestacjonarne – 2 400 zł/semestr)
Ekonomia
Stosunki międzynarodowe
Finanse i rachunkowość
Informatyka i ekonometria
Zarządzanie
Marketing i komunikacja rynkowa
Studia podyplomowe:
Katedra Finansów UEK:
Rachunkowość i finanse (dwusemestralne: 4 500 zł, trzysemestralne: 6 000 zł)
Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:
Rachunkowość i finanse (dwusemestralne: 4 500 zł, trzysemestralne: 6 800 zł)
Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne (6 000 zł)
Bankowość (4 800 zł)
Controlling i finanse przedsiębiorstw (4 900 zł)
Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości (4 100 zł)
Ekonomika i zarządzanie firmami (4 400 zł)
Informatyka ekonomiczna (4 400 zł)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (3 800 zł)
Przedsiębiorstwo na rynku opcji (5 500 zł)
Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF (6 500 zł)
Rachunkowość w zarządzaniu grupą kapitałową (4 100 zł)
Zarządzanie finansami firmy (4 500 zł)
Zarządzanie małymi i średnimi firmami (4 200 zł)
Zarządzanie nieruchomościami (3 800 zł)
Strategie inwestycyjne i inżynieria finansowa (6 800 zł)
MBA
Europejskie studia menedżerskie (6 800 zł)
Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie (5 100 zł)
Studia menedżerskie dla dyrektorów finansowych (7 500 zł)
Koła naukowe:
Koło Naukowe Rynku Kapitałowego „INDEX” – www.index.uek.krakow.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
www.uj.edu.pl

Studia licencjackie i magisterskie:
Ekonomia
Zarządzanie
Stosunki międzynarodowe
Studia podyplomowe:
Zarządzanie i audyt (6 200 zł)
Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej (3 800 zł)
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Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
www.wszib.krakow.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – 2 400 zł/semestr i niestacjonarne – 2 750 zł/semestr)
Zarządzanie
Finanse i rachunkowość
Studia magisterskie:
Zarządzanie (stacjonarne – 2 100 zł/semestr i niestacjonarne – 2 400 zł/semestr)
Studia podyplomowe:
Rachunkowość (3 300 zł)
Finanse samorządowe w praktyce (3 200 zł)
Finanse i podatki (3 400 zł)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomości (2 450 zł)
Wycena nieruchomości (3 000 zł)
MBA:
IAE Graduate School of Management

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
www.wsb-nlu.edu.pl

Studia licencjackie:
Zarządzanie biznesem (stacjonarne – 5 400 zł/rok i niestacjonarne – 4 400 zł/rok)
Bankowość i doradztwo finansowe (niestacjonarne - 4 400 zł/rok)
Studia magisterskie:
Zarządzanie finansami (stacjonarne – 5 940 zł/rok i niestacjonarne – 4 500 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Rachunkowość i podatki (4 000 zł)
Zarządzanie procesami (4 500 zł)
MBA:
Master of Business Administration, National-Louis University z Chicago (27 000 zł)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
www.wsei.edu.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne i niestacjonarne – 1 800 zł/semestr)
Controlling i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość w praktyce firm i instytucji
Analiza finansowa i rozliczenia pieniężne w firmie
Zarządzanie i obrót nieruchomościami
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
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Studia podyplomowe:
Rachunkowość od podstaw (2 600 zł)
Wycena nieruchomości (2 600 zł)
Koła naukowe:
Koło Naukowe „Makler”

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
www.ka.edu.pl/mba

MBA:
MBA UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE

Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu Politechniki Krakowskiej
http://riad.pk.edu.pl/~biznes

MBA:
Executive MBA przy współpracy z Central Connecticut State University (CCSU) (7 400 zł)

Mazowieckie
Akademia Biznesu i Finansów Vistula
www.vistula.edu.pl

Studia licencjackie:
Finanse i Rachunkowość (4 400 zł/rok stacjonarne, 4 100 zł niestacjonarne)
Ekonomia (4 800 zł/rok stacjonarne, 4 500 zł niestacjonarne)
Zarządzanie (4 400 zł/rok stacjonarne, 4 100 zł niestacjonarne)
Stosunki międzynarodowe (4 400 zł/rok stacjonarne, 4 100 zł/rok niestacjonarne)
Studia magisterskie:
Finanse i Rachunkowość (6 100 zł/rok stacjonarne, 5 200 zł niestacjonarne)
Ekonomia (5 200 zł/rok stacjonarne, 4 900 zł niestacjonarne)
Stosunki międzynarodowe (6 100 zł/rok stacjonarne, 5 500 zł niestacjonarne)
Studia podyplomowe:
Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
Doradztwo na rynku nieruchomości (2 700 zł)
Innowacyjność w działalności brokera ubezpieczeniowego i brokera reasekuracyjnego
Polski i międzynarodowy handel sztuką (3 700 zł)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (2 700 zł)
Wycena nieruchomości (3 400 zł)
Audyt i kontrola wewnętrzna (5 300zł)
Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń (4 300 zł)
Kontroler finansowy (4 300 zł)
Rachunkowość z uprawnieniami do prowadzenia biura rachunkowego (4 200 zł)
MBA:
Project Management (4 000 euro)
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Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa
www.mazovia.edu.pl

Studia licencjackie (1 870 zł / semestr):
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Studia magisterskie (1 900 zł / semestr):
Ekonomia
Studia podyplomowe (1 800 zł / semestr):
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rachunkowość

Społeczna Akademia Nauk
www.warszawa.san.edu.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne: 4 700 zł, niestacjonarne: 4 500 zł)
Zarządzanie (stacjonarne: 4 400 zł, niestacjonarne: 4 100 zł)
Studia magisterskie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne: 2x 2 250 zł, niestacjonarne: 2x 2 150 zł)
Zarządzanie (stacjonarne: 4 500 zł, niestacjonarne: 4 300 zł)
Studia podyplomowe:
Podyplomowe studia z zakresu rachunkowości (3 800 zł)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (3 200 zł)
Zarządzanie nieruchomościami (3 500 zł)
MBA:
MBA (SAN) + Master, Clark University (18 000 zł)

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
www.sggw.pl

Studia licencjackie:
(studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 2 100 zł/semestr)
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Zarządzanie
Studia magisterskie:
(studia stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 2 300 zł/semestr)
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Zarządzanie
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Studia podyplomowe:
Bankowość i finanse (4 500 zł)
Rachunkowość (4 900 zł)
Finanse hipoteczne (5 000 zł)
Wycena nieruchomości (4 500 zł)
Zarządzanie nieruchomościami (3 300 zł)
Koła naukowe:
Koło Naukowe Blue Chip – www.bluechip.sggw.pl
Koło Naukowe Finansistów i Bankowości – www.knfib.sggw.pl

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
www.biznes.edu.pl

MBA:
Executive MBA (14 900 EUR)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
www.sgh.edu.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 6 400zł/rok, w języku angielskim – 4 000 EUR/rok)
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
International Economics
Quantitative Methods in Economics and Information Systems
Management
Studia magisterskie:
(stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 6 400zł/rok, w języku angielskim – od 3 600 EUR/
rok do 5 100 EUR/rok)
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
International Business
Finance & Accounting (we współpracy z EU, akredytacja ACCA)
Studia podyplomowe:
Akademia Menedżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą (7 900 zł)
Akademia Profesjonalnego Inwestowania (7 800 zł)
Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa (7 300 zł)
Podyplomowe Studia Analiz Marketingowych (7 200 zł)
Podyplomowe Studia Analiz Statystycznych i Data Mining w Biznesie (8 000 zł)
Roczne Podyplomowe Studia Bankowości (7 200 zł)
Podyplomowe Studia Doradztwa Finansowego (7 500 zł)
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Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw (7 500 zł)
Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe (6 500 zł)
Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych (4 900 zł)
Metody Wyceny Spółki Kapitałowej (7 400 zł)
Podyplomowe Studia Rachunkowości (7 000 zł)
Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa (6 400 zł)
Podyplomowe Studia Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej (6 900 zł)
Zarządzanie na Rynku Dóbr i Marek Luksusowych (6 900 zł)
Podyplomowe Studia Wyceny Nieruchomości (6 000 zł)
Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa (5 500 zł)
Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami (6 500 zł)
Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych (7 200 zł)
Zarządzanie Wartością Firmy (7 300 zł)
Zarządzanie Produktami i Usługami (8 000 zł)
MBA:
University of Quebec at Montreal, Canadian Executive MBA (CEMBA) (9 000 USD + 27 000 zł)
MBA-SGH Master of Business Administration, (31 900 zł)
Koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe „Klub Inwestora” – www.inwestor.edu.pl

Uczelnia Łazarskiego
www.lazarski.edu.pl

Studia licencjackie:
Ekonomia (stacjonarne 3 720 zł/semestr, niestacjonarne 3 120 zł/semestr)
Zarządzanie (stacjonarne 3 720 zł/semestr, niestacjonarne 3 120 zł/semestr)
Finanse i rachunkowość (stacjonarne 3 720 zł/semestr, niestacjonarne 3 120 zł/semestr)
Zarządzanie przez Internet (2 640 zł/semestr)
Management (studia po angielsku), dyplom Uczelni Łazarskiego (stacjonarne 4 716 zł/
semestr)
Economics (studia po angielsku), dyplom Uczelni Łazarskiego (stacjonarne 4 716 zł/semestr)
BA In Business Economics, 2 dyplomy: Uczelni Łazarskiego i Coventry University (stacjonarne
6 420zł/semester)
Studia magisterskie:
Ekonomia (stacjonarne 3 720zł/semestr, niestacjonarne 3 120 zł/semestr)
Ekonomia przez Internet (2 640 zł/semestr)
Economics (studia po angielsku), dyplom Uczelni Łazarskiego (stacjonarne 4 716 zł/semestr)
MSc in International Business Economics, 2 dyplomy: Uczelni Łazarskiego i Coventry
University (stacjonarne 6 420 zł/semester)
Studia podyplomowe:
Akademia rynku nieruchomości (4 500 zł)
MBA:
MBA (16 500 zł)

26

Uniwersytet Warszawski
www.uw.edu.pl

Studia licencjackie:
Wydział Nauk Ekonomicznych
(stacjonarne bezpłatnie, stacjonarne w języku angielskim i niestacjonarne 6 600 zł/rok)
Ekonomia
Finanse, inwestycje i rachunkowość
Informatyka i ekonometria
Ubezpieczenia
Wydział Zarządzania
(stacjonarne bezpłatnie, niestacjonarne wieczorowe od 6 100zł/rok, zaoczne od 5 200 zł/rok)
Zarządzanie
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
Studia magisterskie:
Wydział Nauk Ekonomicznych
(stacjonarne bezpłatnie, stacjonarne w języku angielskim i niestacjonarne wieczorowe
oraz zaoczne 6 600 zł/rok)
Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia przedsiębiorstwa
Ekonomia przedsiębiorczości
Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse Publiczne i Podatki
Informatyka i ekonometria
International Economics
Quantitative Finance
Development Economics
Wydział Zarządzania
(stacjonarne bezpłatnie, niestacjonarne wieczorowe od 6 100 zł/rok, niestacjonarne
zaoczne od 5 800 zł/rok)
Zarządzanie
Finanse
Rachunkowość i Ubezpieczenia
International Business Program
Environmental Management
Studia podyplomowe:
Wydział Nauk Ekonomicznych (od 300 zł/rok)
Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych
Budżet zadaniowy i efektywność administracji publicznej
Efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw
Letnia Szkoła Nauk Aktuarialnych
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Metody statystyczne w biznesie
Planowanie podatkowe i rachunkowość w strategii przedsiębiorstw
Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej (Międzywydziałowe Studia
Podyplomowe)
Rachunkowość i Rewizja Finansowa (Międzywydziałowe Studia Podyplomowe)
Sprawozdawczość finansowa, analiza i interpretacja
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Wydział Zarządzania (od 4 700 zł/rok)
Prawo, Ekonomia i Zarządzanie w Działalności Gospodarczej
Zarządzanie Nieruchomościami
Marketing Usług Finansowych
Rachunkowość i Podatki
Zarządzanie i Ewaluacja Projektów Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej
Audyt i Kontrola Wewnętrzna
Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
MBA:
Executive MBA Programme (28 500 USD)
Koła naukowe:
Koło Naukowe Strategii Gospodarczej Uniwersytetu Warszawskiego – www.knsg.uw.edu.pl

Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa
www.wsz-sw.edu.pl

Studia licencjackie i magisterskie:
Zarządzanie
Studia podyplomowe:
Zarządzanie nieruchomościami
Wycena nieruchomości
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie
www.wsbiz.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (1 500 zł/semestr), specjalności:
Rachunkowość i finanse
Zarządzanie finansami w biznesie i administracji
Bankowość i ubezpieczenia
Finanse i organizacja przedsiębiorstw rolniczych
Logistyka w biznesie
Studia podyplomowe:
Rachunkowość i finanse (1 400 zł/semestr)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
www.vizja.pl

Studia licencjackie i magisterskie:
(stacjonarne – 2 000 zł/rok i niestacjonarne – 2 000 zł/rok)
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
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Studia podyplomowe:
Master of Business Administration (7 500 zł)
Studia podyplomowe analityków finansowych (3 800 zł)
Studia podyplomowe dyrektorów finansowych (3 800 zł)
Inwestowanie na rynku finansowym (3 800 zł)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (3 000 zł)
Rachunkowość (3 800 zł, tryb skrócony – 3 200 zł)
Zarządzanie (3 600 zł)
Zarządzanie nieruchomościami (3 000 zł)
Zarządzanie procesami biznesowymi (3 200 zł)

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
www.uth.edu.pl

Studia licencjackie oraz uzupełniające magisterskie:
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Obsługa celna biznesu
Studia podyplomowe:
Audyt wewnętrzny w sektorze finansowym
Finanse i rachunkowość w biznesie
Studia menedżerskie
Zarządzanie i marketing
Business coaching
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Zarządzanie kompetencjami

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. F. Skarbka
www.wshifm.edu.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – 3 400 zł/rok i niestacjonarne – 3 240 zł/rok)
Finanse i Rachunkowość
Ekonomia
Studia magisterskie:
(stacjonarne – 4 000 zł/rok i niestacjonarne – 3 900 zł/rok)
Ekonomia
Rachunkowość i podatki
Ekonomia menedżerska
Studia podyplomowe:
Menedżer projektów
Rachunkowość i Finanse
Zarządzanie w Hotelarstwie i turystyce
MBA:
Executive MBA (Finance Management) (10 000 zł)
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Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University
www.pou.pl

Studia licencjackie:
Zarządzanie finansami
Zarządzanie biznesem
Zarządzanie personelem
Studia magisterskie:
Zarządzanie biznesem
E-biznes
Studia podyplomowe:
(5 900 zł)
Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa
Zarządzanie biznesem w środowisku międzynarodowym
Zarządzanie projektami
MBA:
Executive MBA (32 000 zł)

Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
www.wsh.pl

Studia licencjackie:
(1 600 zł/semestr)
Zarządzanie
Stosunki międzynarodowe
Ekonomia
Studia podyplomowe:
Kataster i wycena nieruchomości (1 700 zł/semestr)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (1 500 zł/semestr)
Zarządzanie nieruchomościami (1 500 zł/semestr)
Rachunkowość i podatki (1 500 zł/semestr)
Audyt i kontrola wewnętrzna w gospodarce i administracji (1 500 zł/semestr)
Zarządzanie sprzedażą B2B (1 600 zł/semestr)

Akademia Leona Koźmińskiego
www.kozminski.edu.pl

Studia licencjackie
Finanse i rachunkowość (stacjonarne – 10 600 zł/rok i niestacjonarne – 8 050 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne – 10 100 zł/rok i niestacjonarne – 7 700 zł/rok)
Ekonomia – rynki zagraniczne (stacjonarne – 10 100 zł/rok i niestacjonarne – 7 700 zł/rok)
Bachelor program in Finance and Accounting (stacjonarne – 17 800 zł/rok)
Bachelor Program in Management (stacjonarne – 17 800 zł/rok)
Bachelor Program in Management – Double Degree program with DHBW Mannheim
(stacjonarne 21 000 zł/rok)
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Studia magisterskie
Finanse i Rachunkowość (stacjonarne – 10 900 zł/rok i niestacjonarne – 8 250 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne – 10 400 zł/rok i niestacjonarne – 7 900 zł/rok)
Ekonomia – międzynarodowe otoczenie biznesu (stacjonarne – 10 400 zł/rok i niestacjonarne
– 7 900 zł/rok)
Master Program in Finance and Accounting (17 200 zł/rok)
Master Program in Management (stacjonarne 17 200 zł/rok, niestacjonarne - 13 800 zł/rok)
Master Program in International Business and Management (Double degree with Bradford
University) (stacjonarne, 1 rok - 28 700 PLN zł/rok, 2 rok - 17 200 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa (6 500 zł)
Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
(4 900 zł)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (6 200 zł)
Kontroler finansowy (6 200 zł)
Zarządzanie instytucją finansową (6 200 zł)
Analityk finansowy ryzyka kredytowego (6 500 zł)
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych (6 500 zł)
Doradca finansowy (6 200 zł)
Międzynarodowe standardy rachunkowości (6 700 zł)
MBA:
Executive MBA (50 700 zł)
Koźmiński MBA - dla finansistów (30 600 zł)
EURO*MBA - Universiteit Maastricht, IAE Aix-en-Provence, AUDENCIA Nantes Ecole
de Management, EADA Barcelona, HHL –Leipzig Graduate School of Management (28
500 EURO)
Koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe Rynków Finansowych – www.kozminski.edu.pl/index.php?id=6995

Francuski Instytut Zarządzania
http://mba.edu.pl

MBA:
Executive MBA (24 000 zł)

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
www.wspins.edu.pl

MBA:
MBA przy współpracy z Fachhoschule z Bielefeldu (2 000 zł/semestr)
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Opolskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
www.pwsz.nysa.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 3 400 zł/rok)
Finanse i rachunkowość, specjalność:
Rachunkowość i kontrola finansowa
Finanse przedsiębiorstw

Uniwersytet Opolski
www.uni.opole.pl

Studia licencjackie:
Ekonomia (stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 3 500 zł)
Zarządzanie (stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 3 500 zł)
Studia magisterskie:
Ekonomia (stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 3 500 zł)
Studia podyplomowe:
Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach (3 000 zł)
Rachunkowość i strategie finansowe w przedsiębiorstwach (3 000 zł)
Fundusze unijne – zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania (3 000 zł)
Wycena nieruchomości (3 200 zł)
Pośrednik i zarządca nieruchomości (3 200 zł)
Kompetencje biznesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem (3 800 zł)
Profesjonalne prezentacje w biznesie (3 000 zł)
Marketing w e-biznesie (3 500 zł)

Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
www.wsb.pl/opole

Studia licencjackie/magisterskie:
(stacjonarne i niestacjonarne 3 250 zł/rok)
Finanse i Rachunkowość
Ekonomia
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne 2 950 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Finanse (4 000 zł)
Rachunkowość (4 100 zł)
Zarządzanie (3 500 zł)
MBA:
Franklin Univeristy (39 300 zł)
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Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
www.wszia.opole.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne i niestacjonarne)
Zarządzanie
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Studia magisterskie
(stacjonarne i niestacjonarne)
Zarządzanie
Studia podyplomowe:
Finanse i Rachunkowość

Podkarpackie
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
www.wse.stalowawola.pl

Studia licencjackie:
Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne 1 700 zł/semestr)

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
www.wsiz.rzeszow.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne – 4 500 zł/rok i niestacjonarne – 3 450 zł/rok)
Ekonomia (stacjonarne – 4 500 zł/rok i niestacjonarne – 3 450 zł/rok)
Informatyka i ekonometria (stacjonarne – 4 500 zł/rok i niestacjonarne – 3 800 zł/rok)
FINANCE AND ACCOUNTING (stacjonarne – 6 750 zł/rok)
INTERNATIONAL MANAGEMENT (stacjonarne – 7 500 zł/rok)
Studia magisterskie:
Ekonomia (stacjonarne – 4 500 zł/rok i niestacjonarne – 3 850 zł/rok)
Koła naukowe:
Koło Naukowe Finansów Flow – www.flow.wsiz.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania
www.wszrze.edu.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie (niestacjonarne – 2 900 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Finanse i rachunkowość (3 070 zł)
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Podlaskie
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
www.wsfiz.edu.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – 3 800 zł/rok i niestacjonarne – 3 400 zł/rok)
Bankowość
Rachunkowość i system podatkowy
Informatyka w zarządzaniu, finansach i rachunkowości
Studia magisterskie:
(stacjonarne – 3 800 zł/rok i niestacjonarne – 3 400 zł/rok)
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Informatyka w finansach i rachunkowości
Rachunkowość i finanse w administracji
Bankowość
Studia podyplomowe:
Analizy biznesowe (3 400 zł)
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (3 400 zł)
MBA:
Fachhochschule des Mittelstand (FHM) w Bielefeldzie (9 600 zł)

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
www.wse.edu.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – 3 800 zł/rok i niestacjonarne – 3 400 zł/rok)
Ekonomia
Studia magisterskie:
(stacjonarne – 3 800 zł/rok i niestacjonarne – 3 400 zł/rok)
Ekonomia
Studia podyplomowe:
Wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami
Doradztwo podatkowe
Przedsiębiorstwo na Rynku Europejskim
Koła naukowe:
Koło Naukowe Rachunkowości i Finansów
www.wse.edu.pl/s,kn_rachunkowosci_i_finansow,296.html
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Pomorskie
Sopocka Szkoła Wyższa
www.ssw.sopot.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne i niestacjonarne – 2 150 zł/semestr)
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Studia magisterskie:
(stacjonarne i niestacjonarne – 2 300 zł/semestr)
Finanse i rachunkowość
Studia podyplomowe:
Rachunkowość i finanse (2 100 zł/semestr)
Zarządzanie nieruchomościami (1 950 zł/semestr)
Controlling i Rachunkowość Zarządcza (1 750 zł/semestr)
Wycena Nieruchomości (1 950 zł/semestr)

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
www.wsz.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – 1 750 zł/rok i niestacjonarne – 1 700 zł/rok)
Zarządzanie
Studia podyplomowe:
Zarządzanie instytucjami publicznymi (2 200 zł/semestr)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (1 900 zł/semestr)

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
www.wsaib.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – 4 800 zł/rok i niestacjonarne – 4 400 zł/rok)
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Studia magisterskie:
Zarządzanie (niestacjonarne 4 200 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Rachunkowość i podatki (2 100 zł/semestr)
Zarządzanie i przedsiębiorczość (2 100 zł/semestr)
Zarządzanie projektami (2 750 zł/semestr)
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Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
www.wsb.gda.pl
www.wsb.gdynia.pl

Studia licencjackie/magisterskie:
Finanse i Rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – I stopień: 3 650zł/rok,
II stopień: 4 350zł/rok)
Studia podyplomowe:
Analityk Finansowy (4 450 zł)
Podatki i Doradztwo Podatkowe (4 150 zł)
Rachunkowość i Controlling finansowy (4 450 zł)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (4 150zł)
Zarządzanie w bankowości (3 950zł)
MBA:
University of Northampton (22 500zł)
Koła naukowe:
Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości „PROFIT” – www.profit-wsb.dl.pl

Uniwersytet Gdański
www.ug.edu.pl

Studia licencjackie/magisterskie:
(stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 4 350zł/rok)
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Informatyka i ekonometria
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Zarządzanie
Studia podyplomowe:
Bankowość i finanse (5 400 zł)
Międzynarodowe rynki finansowe (5 400 zł)
Rachunkowość i finanse (4 400 zł)
MBA:
Executive MBA UG (39 000 zł)
MBA In Banking Management (39 000zł)
Koła naukowe:
Koło Naukowe „Inwestor” – www.inwestor.wzr.pl

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
www.zpsb.pl

Studia licencjackie/magisterskie:
(stacjonarne – 430 zł/semestr i niestacjonarne – 400 zł/semestr)
Ekonomia
Zarządzanie
36

Studia magisterskie:
Ekonomia (stacjonarne – 450 zł/semestr i niestacjonarne – 420 zł/semestr)
MBA:
Executive MBA

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
http://www.gfkm.pl

MBA:
Executive MBA we współpracy z Olivia Business Centre (9 400 zł/semestr)

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
www.zie.pg.gda.pl

MBA:
MBA: Przywódca Strategiczny
MBA Zarządzanie Strategiczne: Programami i Projektami

Śląskie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
www.gwsh.pl

Studia licencjackie:
(niestacjonarne: 10 940 zł/całość)
Zarządzanie
Finanse i rachunkowość
Stosunki międzynarodowe
Studia magisterskie:
(niestacjonarne: 8 160 zł/całość)
Zarządzanie
Stosunki międzynarodowe
Studia podyplomowe:
Podatki i Prawo Podatkowe (3 900 zł)
Rachunkowość (4 500 zł)
Studia Menedżerskie (4 000 zł)
Wycena nieruchomości (4 000 zł)
Zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami (4 800 zł)
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Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa
www.smsh.ue.katowice.pl

MBA:
Studia międzynarodowe MSC Finanse i audyt - France Business School (7 500 całość 2 semestry)

Uniwersytet Śląski w Katowicach
www.us.edu.pl

Studia licencjackie:
Zarządzanie (stacjonarne – bezpłatne, niestacjonarne – 1 170 zł/semestr)
Matematyka w finansach i ekonomii
Studia podyplomowe:
Wycena i Gospodarka Nieruchomościami (1 400 zł/ semestr)
Inwestycje Giełdowe (3 700 zł)
Podyplomowe Studia Menedżerskie (3 200 zł)
Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa (2 250 zł)
MBA:
Program Executive MBA (7 900 zł + VAT/ semestr)
Program POST-MBA: Strategiczne Zarządzanie Finansami
Program MBA: Zarządzanie Mediami

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
www.ue.katowice.pl

Studia licencjackie/magisterskie:
(stacjonarne – bezpłatne; niestacjonarne – od 2 300 zł/semestr do 2 600 zł/semestr)
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Informatyka i ekonometria
Analityka gospodarcza
Finanse menedżerskie
Zarządzanie
Studia podyplomowe:
Analiza i modelowanie ryzyka przedsiębiorstw (3 600 zł)
Controlling (4 000 zł)
Działanie banków uniwersalnych (3 500 zł)
Międzynarodowe standardy rachunkowości (4 200 zł)
Rachunkowość (5 400 zł)
Rachunkowość finansowa (4 100 zł - 4 500 zł)
Strategia podatkowa (3 200 zł)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw (4 300 zł)
Zarządzanie instytucjami publicznymi (3 500 zł)
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Koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji w Aktywa Rynku Kapitałowego
www.prodaj.ue.katowice.pl
Studenckie Koło Naukowe „Forex” – www.knforex.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
www.chorzow.wsb.pl

Studia licencjackie:
Gwarantowane czesne stopniowane:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – 2 950 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – 2 650 zł/rok)
Gwarantowane czesne stałe:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – 3 650 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – 3 450 zł/rok)
Studia magisterskie:
Gwarantowane czesne stopniowane:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – 3 420 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – 3 200 zł/rok)
Gwarantowane czesne stałe:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – 3 950 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – 3 650 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Analityk finansowy (3 800 zł/rata)
Administracja - zarządzanie i organizacja (3 800 zł/rata)
Akademia menedżera sprzedaży - z certyfikatem Franklin University (3 500zł/rata)
Akademia skutecznego menedżera (3 100zł/rata)
MBA:
Master of Business Administration Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym
(1 rata czesnego - 19 850 zł (dodatkowe opłaty: wpisowa - 300 zł, rekrutacyjna - 200 zł,
końcowa 450 euro))

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
www.wsbif.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (300 zł/miesiąc)
Informatyka i ekonometria (340 zł/miesiąc)
Studia podyplomowe:
MSSF/MSR w sprawozdawczości finansowej spółek (5 200 zł)
Kontrola zarządcza i budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów (3 900 zł)
Działalność kredytowa banku (3 300 zł)
Rachunkowość budżetowa (3 200 zł)
Controlling (3 200 zł)
Kompleksowe zarządzanie firmą - Menedżer XXI wieku (3 500 zł)
Zarządzanie nieruchomościami (3 500 zł)
Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa (3 100 zł)
Zarządzanie i finansowanie w oświacie i dydaktyka przedsiębiorczości (3 300 zł)
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Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
www.wsnsrs.edu.pl

Studia licencjackie:
Zarządzanie (stacjonarne – 2 500 zł/semestr i niestacjonarne – 1 900 zł/semestr)

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku – Białej
en.wsbif.edu.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne - 2 150 zł/semestr i niestacjonarne - 2 100 zł/semestr)
Studia magisterskie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne - 2 400 zł/semestr)
Studia podyplomowe:
Bankowość i finanse (1 400 zł/semestr)
Gospodarka nieruchomościami – wycena (2 050 zł/semestr)
Gospodarka nieruchomościami – zarządzanie (2 050 zł/semestr)
Gospodarka nieruchomościami – pośrednictwo (1 700 zł/semestr)
Rachunkowość i podatki (1 450 zł/semestr)

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
www.wsb.edu.pl

Studia licencjackie:
(studia stacjonarne – 395 zł/miesiąc, niestacjonarne – 295 zł/miesiąc)
Ekonomia
Stosunki międzynarodowe
Zarządzanie
Studia magisterskie:
Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne – 330 zł/miesiąc)
Studia podyplomowe:
Podatki i doradztwo podatkowe (2 800 zł/rok)
Controlling i audit w przedsiębiorstwie (2 900 zł/rok)
Rachunkowość i Finanse (4 200 zł/rok)
MBA:
CESTE Escuela de Negocios w Saragossie (30 000 zł)
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Świętokrzyskie
Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
www.wsh-kielce.edu.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (studia stacjonarne – 280 zł/miesiąc, niestacjonarne – 199 zł/miesiąc)
Ekonomia (studia stacjonarne – 280 zł/miesiąc, niestacjonarne – 199 zł/miesiąc)
Zarządzanie (studia stacjonarne – 280 zł/miesiąc, niestacjonarne – 260 zł/miesiąc)
Studia magisterskie:
Ekonomia (studia stacjonarne – 300 zł/miesiąc, niestacjonarne – 280 zł/miesiąc)
Studia podyplomowe:
Współczesna gospodarka samorządu terytorialnego (3 000 zł)
Menadżer samorządu terytorialnego (3 000 zł)
Zarządzanie i obrót nieruchomościami (3 000 zł)
Menadżer organizacji pozarządowych (3 000 zł)

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda
Lipińskiego w Kielcach
http://www.wseip.edu.pl

Studia licencjackie i magisterskie:
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
MBA:
Executive MBA RSM Erasmus University, IAE Aix-en-Provence Graduate School of
Management (31 800 zł)

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
www.wsh-kielce.edu.pl

Studia licencjackie:
Zarządzanie (stacjonarne – 400 zł/miesiąc i niestacjonarne – 320 zł/miesiąc)
Studia inżynierskie:
Zarządzanie (niestacjonarne – 340 zł/miesiąc)

Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
www.wsu.kielce.pl

Studia licencjackie i magisterskie:
(Studia stacjonarne – 2 160 zł/semestr, niestacjonarne – 1 800 zł/semestr)
Ekonomia
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Warmińsko – Mazurskie
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
http://www.wsiie.olsztyn.pl

Studia licencjackie i magisterskie:
(Stacjonarne i niestacjonarne)
Ekonomia
Informatyka i ekonometria
Studia podyplomowe:
Analiza danych biznesowych
Analiza finansowa i zarządzanie finansami jednostki
Controlling i rachunkowość zarządcza
Inwestycje i nieruchomości w gospodarce rynkowej
Menedżerskie studia podyplomowe - zarządzanie firmą
Rachunkowość
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
www.owsiiz.edu.pl

Studia licencjackie:
Zarządzanie (niestacjonarne – 1 700 zł/semestr)
Ekonomia (niestacjonarne – 1 700 zł/semestr)
Studia magisterskie:
Ekonomia (niestacjonarne – 1 900 zł/semestr)
Studia podyplomowe:
Akademia przedsiębiorczości (2 000 zł)
Kadry i płace w praktyce organizacji (2 000 zł)
Rachunkowość i controlling (2 000 zł)
Zarządzanie sprzedażą (2 000 zł)
Zarządzanie projektami (2 000 zł)

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski
www.uwm.edu.pl

Studia licencjackie:
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 3 600 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 3 800 zł/rok)
Studia magisterskie:
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 3 600 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – 4 400 zł/rok)
Studia podyplomowe:
Doradca finansowy (4 300 zł)
Finanse i bankowość (3 000 zł)
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Rachunkowość przedsiębiorstw (4 000 zł)
Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej (3 200 zł)
Rachunkowość (4 000 zł)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
www.wsfiz.edu.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – I/II rok: 3 610 zł, III rok: 4 460 zł)
Ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne – I/II rok: 3 610 zł, III rok: 3 780 zł)
Informatyka i ekonometria (stacjonarne i niestacjonarne – I/II rok: 3 610 zł, III rok: 4 620 zł)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – I/II rok: 3 610 zł, III rok: 4 460 zł)
Studia magisterskie:
(stacjonarne i niestacjonarne – I rok: 3 560 zł, II rok: 3 860 zł)
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Studia podyplomowe:
Menedżerskie, w Ełku (1 600 zł/semestr)
Rachunkowość i finanse, w Ełku (1 600 zł/semestr)
Rachunkowość i podatki (1 600 zł/semestr)
Analizy biznesowe (3 600 zł)
Finanse przedsiębiorstw dla niefinansistów (3 600 zł)
Menedżerskie (3 600 zł)
Rachunkowość i finanse (3 600 zł)
MBA:
Fachhochschule des Mittelstand (FHM) w Bielefeldzie (9 600 zł)

Wielkopolskie
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
www.ae.poznan.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – płatne)
Licencjat:
I rok – 4 600 zł/rok (płatność jednorazowa); 5 000 zł/rok (płatność w ratach)
II rok – 4 400 zł/rok (płatność jednorazowa); 4 700 zł/rok (płatność w ratach)
III rok – 4 100 zł/rok (płatność jednorazowa); 4 300 zł/rok (płatność w ratach)
Magister:
I rok – 5 800 zł/rok (płatność jednorazowa); 6 000 zł/rok (płatność w ratach)
II rok – 5 600 zł/rok (płatność jednorazowa); 5 800 zł/rok (płatność w ratach)
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Informatyka i ekonometria
Zarządzanie
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Studia podyplomowe:
Bankowość (4 600 zł)
Zarządzanie i audyt w instytucji finansowej (4 800 zł)
Zarządzanie finansami - ujęcie praktyczne (4 800 zł)
Analiza ekonomiczna i controlling (5 500 zł)
Analizy rynkowe i strategiczne (4 500 zł)
Inżynieria finansowa (4 900 zł)
MBA:
Executive MBA - 35 000 PLN
MBA Poznań-Atlanta - 36 000 PLN
MBA w j. polskim - 21 000 PLN
Koła naukowe:
Studenckie Koło Naukowe Inwestycji Kapitałowych „PROFIT” – www.sknprofit.pl

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
www.wsb.poznan.pl

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – 4 350 zł/rok)
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne – 3 550 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – 3 350 zł/rok)
Studia magisterskie:
Finanse i rachunkowość (stacjonarne i niestacjonarne – 4 250 zł/rok)
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – 3 950 zł/rok)
Studia Podyplomowe:
Bankowość (3 400 zł)
Rachunkowość (3 800 zł)
Podatki (3 300 zł)
Studia Menedżerskie (4 300 zł)
Analiza finansowa (3 400 zł)
Wycena Nieruchomości (4 990 zł)
Zarządzanie finansami (3 000 zł)
MBA:
Executive MBA, The Helsinki School of Economics (31 500 zł)
Koła naukowe:
Giełdowe Koło Naukowe „Rookies” – www.rookies.wsb.poznan.pl

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
www.wskiz.edu

Studia licencjackie:
Zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne – 330 zł/miesiąc)
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Studia podyplomowe:
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem (3 200 zł)
Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (3 200 zł)
Inwestycje kapitałowe (3 200 zł)
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (3 200 zł)
MBA:
Columbus IBS (8 000 EUR)

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
www.wszib.poznan.pl

Studia licencjackie:
(stacjonarne – 1 950 – 2 460zł/semestr i niestacjonarne – 1 800 –
2 275zł/semestr)
Zarządzanie
Studia licencjackie:
(stacjonarne – 1 950 - 2 240 zł/semestr i niestacjonarne – 1 900 - 2 185 zł/semestr)
Zarządzanie
Studia podyplomowe:
Rachunkowość jednostek gospodarczych (3 000 zł)

PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
www.pwsz.kalisz.pl

MBA:
MBA ( 9 000 USD)

Zachodniopomorskie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
www.pwsz.eu

Studia licencjackie:
Finanse i rachunkowość
Informatyka w Biznesie i Administracji
Studia podyplomowe:
Zarządzanie w oświacie lub w finansach publicznych (1 400 zł/semestr)
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Uniwersytet Szczeciński
www.us.szc.pl

Studia licencjackie/magisterskie:
(stacjonarne – bezpłatne i niestacjonarne – rok, licencjackie: 2 040 zł/semestr, magisterskie:
2 150 zł/semestr))
Analityka gospodarcza
Economics and IT Applications
Ekonomia
Ekonomiczno-prawny
Finanse i rachunkowość
Gospodarka nieruchomościami
Logika
Informatyka i ekonometria
Przedsiębiorczość i inwestycje
Zarządzanie
Zarządzanie i inżynieria promocji
Studia podyplomowe:
Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (1 900 zł/semestr)
Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania (2 000 zł/semestr)
Autoprezentacja i negocjacje w biznesie (1 300 zł/semestr)
Doradztwo i rachunkowość podatkowa (2 000 zł/semestr)
Public relations w podmiotach rynkowych (1 400 zł/semestr)
Rachunkowość (2 000 zł/semestr)
Rachunkowość od podstaw do certyfikatu ( 1950 zł/semestr)
Rynek Nieruchomości (3 500 zł/całość)
Wycena przedsiębiorstw (2 600 zł/semestr)
Zarządzanie firmami rodzinnymi (1 950 zł/semestr)
Zarządzanie inwestycjami infrastrukturalnymi (1 800 zł/semestr)
MBA (24 000 zł):
Manchester Metropolitan University
Leeds Metropolitan University
University of Salford
Cranfield University School of Management
St. John Fisher College Rochester

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
www.wsb.szczecin.pl

Studia licencjackie:
Prawo w biznesie
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Studia magisterskie:
Zarządzanie
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Studia podyplomowe:
Administracja – zarządzanie i organizacja
Audytor zintegrowanych systemów zarządzania
Doradca finansowy – studia podyplomowe przygotowujące do egzaminu na certyfikat EFG
Podatki i doradztwo podatkowe
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Rachunkowość od podstaw
Wycena nieruchomości
Zarządzanie finansami i controling
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
MBA
Franklin University w Columbus, Ohio (19 850 zł)

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
www.zpsb.szczecin.pl

Studia licencjackie/magisterskie:
(stacjonarne – 430 zł/miesiąc, niestacjonarne – 400 zł/miesiąc, studia w języku angielskim
stacjonarne I i II stopnia: 460 zł/miesiąc)
Ekonomia
Zarządzanie
Studia magisterskie:
(stacjonarne - 450 zł/miesiąc, niestacjonarne - 420 zł/miesiąc)
Doradztwo finansowe
Rachunkowość zarządcza
Ekonomia menedżerska
Studia podyplomowe:
Zarządzanie finansami (3 150 zł)
Przygotowywanie i zarządzanie projektami UE (3 150 zł)
MBA
Executive MBA (22 000 zł)
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Dział II.
Firmy szkoleniowe
Coraz większe zainteresowanie Polaków inwestycjami giełdowymi nie umknęło uwadze komercyjnych
firm szkoleniowych, których oferta kursów poświęconych tematyce rynków kapitałowych staje się
z roku na rok coraz bogatsza.
Czym powinny kierować się osoby, które właśnie w ten sposób postanowiły doskonalić swój warsztat
i zwiększać kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach?
Oczywiście wybór konkretnego szkolenia w dużej mierze zależy od naszych indywidualnych preferencji
i oczekiwań. Jednak decydując się na taki wydatek, warto poświęcić trochę czasu i zweryfikować
ofertę danej firmy. Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek, które mogą być przydatne w wyborze
szkolenia i pozwolą uniknąć wielu niepotrzebnych błędów.
1.
2.
3.
4.
5.

Sprawdź doświadczenie firmy szkoleniowej w obszarze rynku kapitałowego.
Wybieraj szkolenia i kursy, które organizowane są już kolejny raz (unikniesz eksperymentów
i nieporozumień).
Sprawdź, kto będzie prowadził szkolenie i wybieraj te, w których uczestniczą osoby
z doświadczeniem rynkowym. Rynek kapitałowy to przede wszystkim wiedza praktyczna (teorie
znajdziesz w licznej literaturze).
Unikaj szkoleń o ogólnej tematyce typu „jak w weekend stać się skutecznym inwestorem
giełdowym”. Zdecyduj się na konkretne zagadnienie i poznaj je dokładnie.
Wybieraj szkolenia z elementami warsztatów, tylko w taki sposób masz szansę poznać tajniki
wyceny spółek, analizę techniczną czy fundamentalną.

Dobrze wybrane szkolenie to wydatek, który jak mało gdzie, na giełdzie zaprocentuje wcześniej czy
później osiąganymi zyskami. Dlatego często właśnie udział w fachowym szkoleniu należy uznać za
pierwszą inwestycję na giełdzie.
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Akademia Inwestora – Milewski & Partnerzy
www.inwestorgieldowy.pl
www.mistrzowierynku.pl

UWAGA!
Zniżka SII - 5%

na Roczną Akademię
Inwestora oraz rabaty
na spotkania z cyklu
Mistrzowie Rynku!

Szkolenia:
Warsztaty Forex Trader (3 995 zł + VAT)
Future Invest Technology (3 600 zł)
Cykliczne konferencje ze światowej sławy traderami z serii Mistrzowie Rynku m.in. Joe
DiNapoli, Birger Schafermaier

BDO

www.bdo.pl
Szkolenia:
Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne,
rachunkowe i podatkowe (2 190 zł)
Konsolidacja sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF (890 zł)
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym
posiadanie kwalifikacji zawodowych (1 990 zł)
Excel 2010 w praktyce finansowej (1 290 zł)
Nowoczesne budżetowanie i zarządzanie kosztami - metody, techniki, narzędzia (1 590 zł)

Berndson

www.berndson.pl
Szkolenia:
Analiza finansowa i ocena kondycji przedsiębiorstwa (8 573,10 zł)
Zarządzanie finansami dla niefinansistów – stopień 1 (8 573,10 zł)
Mechanizmy rynku finansowego (8 573,10 zł)
Zastosowanie statystyki i modeli ekonometrycznych w analizie finansowej firmy (8 573,10 zł)
Wycena i analiza instrómentów finansowych (8 573,10 zł)
Pułapki klasycznej analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa (8 573,10 zł)
Analiza rachunku przepływów pieniężnych (8 573,10 zł)
Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa (8 573,10 zł)
Krótkoterminowe instrumenty finansowe (8 573,10 zł)

BPP Professional Education
www.bpp.pl

Szkolenia:
ACCA - Międzynarodowa kwalifikacja z rachunkowości i finansów
CIMA – Międzynarodowa kwalifikacja z rachunkowości zarządczej
CIA - Międzynarodowa kwalifikacja dla audytorów wewnętrznych
Szkolenia z rachunkowości finansowej i zarządczej:
- Akademia rachunkowości zarządczej
- MSSF
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Szkolenia z audytu i kontroli wewnętrznej:
- Audyt wewnętrzny w praktyce
- Identyfikowanie i zapobieganie oszustwom finansowym i korupcji
Szkolenia z umiejętności biznesowych:
- Umiejętności prezentacji biznesowych
- Kompetencje komercyjne dla finansistów
Szkolenia z finansów:
- Metody wyceny przedsiębiorstw
- Hedging w praktyce

Bomis

www.bomis.pl
Szkolenia:
Wycena przedsiębiorstwa w praktyce – warsztaty z licencją na system analityczny (1 490 zł)
Wycena wartości niematerialnych i prawnych przedsiębiorstwa – warsztaty z licencją na
system analityczny (1 490 zł)
Wycena własności intelektualnej dla potrzeb komercjalizacji wiedzy - warsztaty z licencją
na system analityczny (1 490 zł)
Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa w praktyce - warsztaty z licencją na
system analityczny (1 490 zł)
Ocena opłacalności i wykonalności projektu inwestycyjnego - warsztaty z licencją na
system analityczny (1 490 zł)
Restrukturyzacja ekonomiczno - finansowa - warsztaty z licencją na system analityczny
(1 490 zł)
Project finance, czyli spółka celowa – sposób finansowania inwestycji (890 zł)

Centrum Szkoleniowe FRR
www.frr.pl

Szkolenia:
Analiza finansowa – warsztaty praktyczne (1 299 zł)
Exel 2010 w pracy finansistów i księgowych 1 299 zł)
Analiza kondycji firmy na podstawie sprawozdań finansowych (799 zł)
Cash Flow – budowa i analiza dla finansistów (799 zł)
Finanse dla niefinansistów (3 190 zł)
Wycena przedsiębiorstw – warsztaty praktyczne (799 zł)

COMPENTIA

www.compentia.pl
Szkolenia indywidualne
Inwestowanie na rynkach akcji – poziom podstawowy (2 950 zł)
Inwestowanie na rynkach akcji – poziom zaawansowany (4 950 zł)
Inwestowanie na rynku forex – poziom podstawowy (2 950 zł)
Inwestowanie na rynku forex – poziom zaawansowany (4 950 zł)
Inwestowanie na rynkach surowcowych (4 950 zł)
Inwestowanie na rynkach obligacji (2 950 zł)
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Fundusze inwestycyjne (2 950 zł)
Analiza fundamentalna – poziom podstawowy (2 950 zł)
Analiza fundamentalna – poziom zaawansowany (4 950 zł)
Wycena akcji (4 950 zł)
Wprowadzenie do analizy technicznej (2 950 zł)
Wstęp do tradingu (4 950 zł)
Profesjonalny Trader (7 500 zł)
Warsztaty inwestycyjne (cena negocjowana indywidualnie)
Konsultacje inwestycyjne (cena negocjowana indywidualnie)
Szkolenia grupowe
Finanse osobiste (597 zł)
Kredyty i pożyczki (597 zł)
Finanse firmy (997 zł)
Warsztaty inwestycyjne (400 zł)
Szkolenia biznesowe
Szkolenia dla firm na zlecenie (cena i program negocjowane indywidualnie)

Europejska Grupa Konsultingowa
www.egk.edu.pl

Szkolenia:
Szkolenie biznesowe z certyfikatem EBC*L (950 zł/80 godz. – egzamin 115 EUR, 80,5 EUR
studenci)

Francuski Instytut Gospodarki Polska
www.figpolska.pl

Szkolenia:
Fuzje i przejęcia. Strategie szybkiego rozwoju przedsiębiorstw (2 950 zł netto)
Controlling dla Zarządów, Dyrektorów i Menedżerów niefinansistów. Nowoczesne systemy
wsparcia decyzji (3 190 zł netto)
Jak pilotować firmę w oparciu o wybrane wskaźniki? Analiza finansowa dla zarządzających
(2 890 zł netto)
Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych (2 650 zł netto)
Jak usprawnić produkcję i poprawić wyniki finansowe firmy? Lean Management (2 490
zł netto)

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
www.gfkm.pl

Szkolenia:
Budżetowanie. Controlling finansowy (1 275 zł + VAT/3 dni)
Procesy Inwestycyjne w Przedsiębiorstwie (1 275 zł + VAT/3 dni)
Finanse dla niefinansistów (1 275 zł + VAT/3 dni)
Rachunkowość Zarządcza (1 275 zł + VAT/3 dni)
Excel w zastosowaniach finansowych (1 390 zł + VAT/3 dni)
Rachunkowość Zarządcza i Budżetowanie Projektów (1 200 zł + VAT/2 dni)
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Serwis edukacyjny Reszka.edu.pl
www.reszka.edu.pl

UWAGA!

Oferta:
Zniżka SII
Szczegółowe rozwiązania archiwalnych zadań I etapu od roku 2001
10%
Autorskie próbne testy i szczegółowe rozwiązania - I etap egzaminu
na
szkolenia!
na Doradcę Inwestycyjnego
Pakiet szkoleniowy do I etapu egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego
Pakiet szkoleniowy do II i III etapu egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego
Superpakiet - przygotowanie do I, II i III etapu egzaminu na Doradcę
Inwestycyjnego
Pakiet szkoleniowy do egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych
Od 6 lat zajmujemy się wsparciem w przygotowaniach do egzaminu na Doradcę
Inwestycyjnego organizowanego przez KNF. Odnosimy na tym polu duże sukcesy. Do tej
pory 54 osoby, które skorzystały z naszej oferty, zdobyły licencję Doradcy Inwestycyjnego
(prawie co drugi nowy doradca).
Zapraszamy do zapoznania się z naszą innowacyjną i profesjonalną ofertą dotyczącą
kompleksowych przygotowań do każdego etapu egzaminu.
Na stronie znajduje się wiele darmowych materiałów. Wśród nich: informacje o egzaminie,
aktualne akty prawne, testy archiwalne, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
przez osoby zaczynające naukę, a także referencje od osób, które zdobyły licencję po
skorzystaniu z naszej pomocy.

Grupa ODiTK Firma szkoleniowo-doradcza
www.oditk.com.pl

Szkolenia:
Podatek od towarów i usług (VAT) z uwzględnieniem zmian 2013 r. (1 400 zł/2 dni)
Prawo podatkowe w przedsiębiorstwie (750 zł/1 dzień)
Controlling – 5 stopni (1 200 zł za każdy stopień)
Claims management. Zarządzanie i egzekwowanie należności przedsiębiorców (1 400 zł)
Wystąpienia publiczne i prezentacja w biznesie (1 490 zł)
Gra menedżerska STRATEGIA – symulacja zarządzania przedsiębiorstwem (2 100 zł/2 dni)
Finanse dla Niefinansistów - I moduł (1 450 zł/2 dni)
Finanse dla Niefinansistów - II moduł (1 450 zł/2 dni)
Analiza opłacalności inwestycji (1 450 zł/2 dni)
Praktyczne wykorzystanie instrumentów rynku pieniężnego i walutowego (1 500 zł/2 dni)

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa
www.projektekf.pl

Oferta:
Europejski Kongres Finansowy (udział 3 500 zł netto)
Capital Market Summit organizowany wspólnie z GPW (udział bezpłatny)

Instytut Rozwoju Biznesu
www.irb.pl

Szkolenia:
Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych
(6 000 zł/151 godz.)
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Corporate Finance (3 450 zł/53 godz.)
Ocena projektów inwestycyjnych (1 550 zł/16 godz.)
Finanse dla niefinansistów – poziom I (1 550 zł/16 godz.)
Finanse dla niefinansistów – poziom II (1 550 zł/16 godz.)

Instytut Rachunkowości i Podatków
www.irip.pl

Szkolenia:
Kurs Akademia Cash Flow (1 190 zł)
Podatki w 2014 (890 zł netto)
Rachunkowość instrumentów pochodnych (990 zł netto)
Ordynacja podatkowa w 2014 roku w praktyce (750 zł netto)
Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych spółek
kapitałowych w prawie handlowym (990 zł netto)

UWAGA!
Zniżka SII

10%

na całą ofertę!

Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.
www.gpwirk.pl

Kursy:
Kurs na Autoryzowanego doradcę (1 950 zł /2 zjazdy)
Szkolenia:
Obowiązki informacyjne spółek notowanych na Rynku Głównym GPW
Obowiązki informacyjne spółek notowanych na Rynku NewConnect
Ryzyko w sprawozdawczości finansowej
Regulacje prawne TFI – audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna
Ekskluzywny program edukacyjny:
Akademia Rynku Kapitałowego

KDK Info Sp. z o. o.
www.kdk.info.com.pl

Szkolenia:
Trening kontroli emocji (1 650 zł + VAT)
Finanse dla niefinansistów (1 390 zł + VAT)
Praktyczne problemy sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostkach
innych niż banki i ubezpieczyciele (650 zł + VAT)

Gremi Biznes Communication Sp. z o.o. (wydawca Gazety Giełdy
„Parkiet” oraz dziennika „Rzeczpospolita”)
www.edukacja.rp.pl

Kursy:
Kurs Analityka Giełdowego (2 890 zł)
Kurs Doradcy Finansowego (3 390 zł)
Analiza Techniczna – I wtajemniczenia (990 zł)
Obowiązki informacyjne oraz relacje inwestorskie spółek
giełdowych w praktyce (890 zł)
Kontrakty terminowe i forex – krok po kroku (590 zł)
Analiza Ichimoku w połączeniu z wykresami świecowymi (590 zł)
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UWAGA!
Zniżka SII

10%

na całą ofertę!

Techniki Fibonacciego i median line – czyli jak szybko obalić mit niedziałającej analizy
technicznej (890 zł)
Praktyczna nauka programu AmiBroker i wykorzystanie na rynkach akcji i kontraktów
terminowych (990 zł)
Analiza fundamentalna i wycena przedsiębiorstw (1 290 zł)
Relacje inwestorskie i obowiązki informacyjne – praktyczne aspekty – czyli jak dotrzeć do
inwestorów w kryzysie (890 zł)
Jak ocenić stan gospodarki i inwestować w fazach cyklu koniunkturalnego – sposoby
analizy i interpretacji danych makro (790 zł)

Akademia Rachunkowości Compartners
www.arcompartners.pl

Kursy:
Controlling i rachunkowość zarządcza (1 199 zł/2 dni)
MS Excel w finansach (1 199 zł/2 dni)
Rachunek przepływów pieniężnych - warsztaty praktyczne (1 199 zł/2 dni)

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center)
Uniwersytet Łódzki
www.pam.uni.lodz.pl

Szkolenia
Studium Menedżerskie Mini MBA®
Studium Menedżerskie Zarządzanie projektami
Rachunkowość i controlling dla niefinansistów
Practical Business English Communication
Logistyka I transport w firmie
Szkolenia otwarte i zamknięte
MBA:
Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
www.eck-prestige.pl

Szkolenia (na zlecenie):
Analiza Finansowa (cena do negocjacji/8 godz.)
Sprawozdanie i analiza finansowa (cena do negocjacji/1 dzień)
Finanse dla niefinansistów (cena do negocjacji/16 godz. – 2 dni)
Controlling finansowy (cena do negocjacji/27 godz. – 3 dni)
Środki trwałe w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja, wycena, ewidencja, ujęcie w sprawozdaniu
finansowym (399 zł/6 godz.)
Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych – wybór optymalnych projektów (cena
do negocjacji /16 godz. – 2 dni)

Simple Access Solutions sp. z o.o.
www.soleadea.com, www.makler.edu.pl

Szkolenia:
Kurs stacjonarny CFA® (3900 zł brutto)
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Kurs e-learningowy CFA® (od 389 zł brutto)
Kurs stacjonarny DI (3900 zł brutto)
Kurs stacjonarny MPW (2600 zł brutto)
Simple Access Solutions sp. z o.o. oferuje szkolenia finansowe. Specjalizujemy się
w szkoleniach przygotowujących do zdobycia certyfikatów finansowych takich jak CFA®,
MPW oraz DI. Stworzyliśmy międzynarodową platformę e-learningową:
SOLEADEA.COM
Platforma ta skierowana jest do kandydatów CFA® oraz wszystkich
osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy finansowej. W
ramach portalu użytkownicy otrzymują dostęp do wysokiej jakości
wykładów video, testów, wzorów oraz egzaminów próbnych.
Soleadea oferuje również funkcjonalności motywujące do nauki,
umożliwia interakcję pomiędzy użytkownikami oraz pozwala
monitorować postępy w nauce.

UWAGA!
Zniżka SII

10%

na szkolenia!

Dołącz do społeczności Soleadea już dziś!

Szkoła Inwestowania
www.szkolainwestowania.pl

Szkolenia bezpłatne
Mądry Bogaty Rentier
VIP Inwestor
Umysł Milionera
Skuteczne Strategie Inwestowania
Inwestowanie dla Początkujących
Jak Zarządzać Swoimi Pieniędzmi
Inwestycje Alternatywne
Klub Kobiecych Finansów
Szkolenia płatne
Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych (1 598 zł)
Rynek walutowy Forex (2 999 zł)

Szkolenia z Inwestycji Giełdowych – SIG
www.sig.edu.pl

Szkolenia prowadzone przez Pawła Szczepanika
Wstęp do TopTradera (1 400 zł, cena dla członków SII: 1 260 zł)
TopTrader® (3 400 zł, cena dla członków SII: 3 060 zł)
Daytrading na SP500 (2 350 zł/dla członków SII: 2 232,5 zł)
Warsztat Amibroker praktycznie (750 zł/dla członków SII: 712,5 zł)
Cotygodniowe omówienia rynku on-line: (99 zł za 4 spotkania /dla członków SII: 89 zł)
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Dział III.
Certyfikaty i uprawnienia
Profesjonalne
Specjalistyczne studia, zmierzające do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji finansowych, to
inwestycja w przyszłość zawodową.
Rynek pracy finansistów nie jest łatwy. Nie dość, że w ostatnich latach tysiące pracowników straciło
pracę wskutek szerzącego się kryzysu finansowego, to nadal planowane są zwolnienia w wielu
instytucjach. Konieczne staje się dokształcanie, które zwiększy szanse kandydata na interesujące
miejsce pracy. Przydatne są na pewno studia podyplomowe, ale większym prestiżem cieszą się
międzynarodowe kwalifikacje zawodowe i licencje. Na rynku polskim można wyróżnić przede
wszystkim maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych i doradcę inwestycyjnego.
Natomiast, gdy ktoś planuje pracę w krajach Europy Zachodniej czy USA, przydatność certyfikatów
CFA (Dyplomowany Analityk Finansowy) lub FRM (Zarządzanie Ryzykiem Finansowym) nie budzi
dzisiaj wątpliwości.

Makler giełdowy (Stock broker)
Makler papierów wartościowych to osoba, która najczęściej zajmuje się pośrednictwem w transakcjach
kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Jednak makler jest również osobą, która w obecnym
ładzie prawnym może zajmować się m.in. doradztwem inwestycyjnym czy oferowaniem instrumentów
finansowych na rynku pierwotnym. Maklerzy zrzeszeni są w domach maklerskich, ponieważ tylko
one jako członkowie giełdy mogą bezpośrednio uczestniczyć w obrocie papierami wartościowymi
na giełdzie. Aby móc wykonywać zawód maklera należy zdać egzamin organizowany przez Komisję
Nadzoru Finansowego. Egzamin sprawdza znajomość zagadnień finansowych, ładu prawnego oraz
zasad funkcjonowania systemu obrotu UTP na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Duży zakres materiału i wysoki poziom jego trudności powoduje, że kandydaci przygotowują się do
egzaminu nawet kilka miesięcy.

Komentarz KNF
Zawód maklera giełdowego charakteryzuje się szeroko rozumianą starannością i rzetelnością
w wykonywaniu codziennych obowiązków. Podejmowane przez maklera papierów wartościowych
czynności mają wpływ na bezpieczeństwo zarówno kapitału powierzonego od inwestorów, jak i dla
całego sektora finansowego. Z tego względu osoby wykonujące ten zawód powinny wykazywać
się dużą wiedzą prawno-finansową i etyką zawodową. Weryfikuje to egzamin na maklera papierów
wartościowych, przeprowadzany przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Jego tematyka
obejmuje m.in. przepisy prawa (m.in. prawo cywilne, handlowe, oferty publicznej, obrotu
instrumentami finansowymi), zagadnienia odnoszące się do rachunkowości i matematyki
finansowej, analizy finansowej przedsiębiorstw, obrotu giełdowego, czy w końcu etyki zawodowej
i przeciwdziałania przestępstwom na rynku kapitałowym. Pełen zakres tematyczny jest
określony w komunikacie komisji egzaminacyjnej publikowanym w Dzienniku Urzędowym
KNF i na stronie internetowej Komisji co najmniej na 90 dni przed egzaminem.
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Doradca inwestycyjny (Investment Adviser)
Doradca inwestycyjny jest osobą, która w głównej mierze zarządza dużym kapitałem. Jednak
obszerny zakres materiału obowiązujący na egzaminie organizowanym przez KNF sprawia, że
przedstawicieli tego zawodu można spotkać na parkietach giełd, w zarządach domów maklerskich,
firmach konsultingowych, bankach, funduszach, towarzystwach ubezpieczeniowych, funduszach
emerytalnych - słowem tam, gdzie dokonuje się obrotu wartymi miliony instrumentami finansowymi
lub udziela informacji z tym rynkiem związanych. Najważniejszym warunkiem uzyskania licencji jest
zdanie każdego z trzech etapów egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Obecnie w Polsce jest około 260 licencjonowanych doradców inwestycyjnych.

Komentarz KNF
Dynamiczny rozwój oferty produktowej i usług finansowych, zarówno w Polsce, jak i na świecie, sprawił
że szczególnego znaczenia nabiera sposób przekazywania inwestorom informacji, także o charakterze
doradczym. Osoby wykonujące zawód doradcy inwestycyjnego, udzielając rekomendacji, często mają
wpływ na decyzje podejmowane przez inwestorów, dlatego – podobnie jak w przypadku maklerów
giełdowych – powinna ich cechować odpowiedzialność i wysoki poziom wiedzy. Kompetencje
merytoryczne weryfikuje egzamin na doradcę inwestycyjnego, przeprowadzany przez Urząd
Komisji Nadzoru Finansowego. Jego zakres tematyczny obejmuje zagadnienia prawne, tematykę
rynków i instrumentów finansowych, statystykę, ekonomię, rachunkowość finansową oraz finanse
przedsiębiorstw. Egzamin sprawdza także wiedzę z analizy i wyceny instrumentów dłużnych,
pochodnych, zarządzania portfelem oraz z etyki zawodowej.

CFA (Chartered Financial Analyst)
Kwalifikacje Chartered Financial Analyst (CFA) to najlepszy sposób na karierę zawodową dla osób
chcących specjalizować się w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego i finansowego, bankowości,
zarządzania instrumentami pochodnymi oraz zarządzania inwestycjami finansowymi. Prestiż
międzynarodowych kwalifikacji CFA potwierdza stowarzyszenie CFA Institute.
Program CFA postrzegany jest jako symbol profesjonalizmu i doskonałości zawodowej na całym
świecie. Odzwierciedla praktykę przebiegu procesów podejmowania decyzji inwestycyjnych i
jest głęboko osadzony w arkanach nowoczesnej analizy finansowej. Dziś tytuł CFA jest jednym
z certyfikatów najszybciej zyskujących popularność wśród strategów podejmujących decyzje
inwestycyjne na całym świecie.

Dyplom CFA – międzynarodowy odpowiednik doradcy inwestycyjnego - jest ikoną doskonałości
zawodowej w zakresie zarządzania inwestycjami. Tytuł otrzymuje się po zdobyciu 4-letniego
doświadczenia zawodowego oraz zdaniu anglojęzycznego egzaminu składającego się z trzech
etapów. Najbliższymi centrami egzaminacyjnymi są: Frankfurt i Londyn

KURSY DLA KANDYDATÓW NA MAKLERÓW PAPIERÓW
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WARTOŚCIOWYCH:
Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research
www.gpwirk.pl

3 200 zł/5 weekendów

UWAGA!
Zniżka SII
10% na szkolenia
i 5% na kursy
zawodowe!

Kursmaklerski.pl
www.kursmaklerski.pl
2 500 zł

Makler.edu.pl
www.makler.edu.pl

Stacjonarny kurs maklerski
Cena: 2 600 zł brutto/64 godziny (+ konsultacje online gratis)

UWAGA!
Zniżka SII

10%

na szkolenia!

Serwis Edukacyjny Rynku Kapitałowego Maklers.pl
www.maklers.pl

Kurs maklerski stacjonarny Maklers.pl – 2 799 zł
Kurs maklerski online Maklers.pl – 1 999 zł
Kurs maklerski wideo Maklers.pl – 1 499 zł
Superpakiet MPW – 799 zł
Testy maklerskie Maklers.Arslege.pl – 399 zł
Superpakiet AFI – 499 zł

UWAGA!
Zniżka SII

10%

na całą ofertę!

Związek Maklerów i Doradców
www.zmid.org.pl
3 200 zł + VAT/5 weekendów (72 godziny)

KURSY DLA KANDYDATÓW NA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH:
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Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research
www.irk-wse.pl

5 000 zł/110 godzin/8 weekendów

Makler.edu.pl
www.makler.edu.pl

Kurs stacjonarny na doradcę inwestycyjnego
Cena: 3 900 zł brutto/80 godzin (+ konsultacje online gratis)
Kurs stacjonarny na doradcę inwestycyjnego + warsztaty II etap
Cena: 4 900 zł brutto/112 godzin (+ konsultacje online gratis)

UWAGA!
Zniżka SII

10%

na szkolenia!

Serwis Edukacyjny Rynku Kapitałowego Maklers.pl
www.maklers.pl

Kurs „Doradca Inwestycyjny” Maklers.pl - 3 999,00 zł brutto (rabat 10% dla studentów,
członków SII i klientów Maklers)
Superpakiet doradca inwestycyjny + wideo + DI2 + 3 – 799 zł brutto

Związek Maklerów i Doradców
www.zmid.org.pl

Kurs na doradcę inwestycyjnego – 5000 zł/4 weekendy

KURSY DLA KANDYDATÓW NA ANALITYKA FINANSOWEGO CFA:
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A4 Training

www.a4training.com
Kurs Online CFA Level I, II, III - 120 godzin nagrań na poziom – 1 230 zł za każdy poziom

BPP Professional Education
www.bpp.pl

Szkolenia stacjonarne CFA w Warszawie: Level I (10 dni) – 4 000 zł
Szkolenia e-learningowe Online Classroom:
Level I – 1 770 zł wraz z podręcznikami
Level II – 1 770 zł wraz z podręcznikami
Level III – 1 770 zł wraz z podręcznikami
Szkolenia e-learningowe Online Classroom Live:
Level I – 2 950 zł wraz z podręcznikami (12 dni)
Level II – 2 950 zł wraz z podręcznikami (11 dni)
Level III – 2 950 zł wraz z podręcznikami (9 dni)
Pakiet home study – CFA Exam Navigator:
Level I – 1 490 zł
Level II – 1 490 zł
Level III – 1 490 zł

EY Academy of Business
www.academyofbusiness.pl
5 690 zł/10 dni

Morgan International
www.morganintl.com

Kursy online Level I,II,II
Pełny pakiet do samodzielnej nauki – 1 500$ za każdy z 3 poziomów

Soleadea – Society of Leaders
soleadea.com

Kurs stacjonarny CFA® (analityk finansowy)
Cena: 3 900 zł brutto
Kurs e-learningowy CFA® (analityk finansowy)
Cena: od 389 do 719 zł brutto (dostęp na okres do 12 miesięcy)
Kurs stacjonarny + kurs e-learningowy CFA® – usługa
kompleksowa
Cena: od 4 100 do 4 300 zł brutto
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UWAGA!
Zniżka SII

10%

na szkolenia!

Dział IV.
Prawo rynku kapitałowego
Uchwalony 29 lipca 2005 r. pakiet trzech ustaw giełdowych, na który składają się:
1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie
i spółkach”) - Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późń. zm.
Ustawa reguluje zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych
oraz dopuszczania do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych lub innych instrumentów
finansowych, a także obowiązki emitentów i innych uczestników uczestniczących w obrocie tymi
instrumentami. Reguluje również skutki uzyskania statusu spółki publicznej oraz szczególne prawa
i obowiązki związane z posiadaniem i obrotem akcjami takich spółek. Jej przepisów nie stosuje
się do weksli i czeków, bankowych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego
krótszych niż rok.

2) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”)
- Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.
Ustawa reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu
instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie (np. domy
maklerskie, banki powiernicze, kluby inwestorów) oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie.
W szczególności określone zostały warunki i zasady wykonywania czynności maklerskich. Przepisów
tej ustawy nie stosuje się tylko do weksli i czeków.

3) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym („Ustawa o nadzorze”)
- Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1537
Ustawa reguluje organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych
i innych instrumentów finansowych, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie,
zasady wykonywania nadzoru oraz szczególnych uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego.
Wchodząc w życie z dniem 24 października 2005 r. stał się swoistą konstytucją polskiego rynku
kapitałowego. Zawarte w tych aktach unormowanie publicznego obrotu papierami wartościowymi
tworzy bowiem finansowy fundament funkcjonowania systemu gospodarki rynkowej.
Zastąpiły one ustawę z 21 lipca 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
a podzielenie jej na trzy osobne akty miało na celu wydzielenie zadań i uprawnień podmiotów i instytucji
rynku kapitałowego oraz ujednolicenie i harmonizację polskich przepisów z prawem UE (Założenia
dotyczące funkcjonowania tego rynku zawarte zostały w dyrektywach Parlamentu Europejskiego,
a zwłaszcza w tzw. Dyrektywie MIFID - Directive of Markets in Financial Instruments).
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Zadaniem nowej regulacji jest poprawa ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, wprowadzenie
rozwiązań liberalizujących polski rynek kapitałowy, zwiększenie jego konkurencyjności i bezpieczeństwa
funkcjonowania oraz pełne dostosowanie polskiego prawa w zakresie obrotu instrumentami finansowymi
do przepisów UE. Nowe ustawy dopuszczają m.in. powstawanie alternatywnych systemów obrotu,
zawierania transakcji bezpośrednich oraz umów cywilno-prawnych.
Teksty aktów można znaleźć na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej lub Komisji Nadzoru
Finansowego.

Do pełnego obrazu regulacji polskiego rynku finansowego należałoby wymienić
również:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kodeks Spółek Handlowych (przepisy normujące ustrój podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą - spółek handlowych)
Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (ład korporacyjny)
Ustawa o funduszach inwestycyjnych
Ustawa o obligacjach
Ustawa o giełdach towarowych
Akty wykonawcze (Rozporządzenia Ministra Finansów)
Regulamin Giełdy i Szczególne Zasady Obrotu Giełdowego, a także Regulamin obrotu regulowanego
rynku pozagiełdowego
Regulamin KDPW i KDPW_CCP
Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców i Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich

Dział V.
Instytucje rynku kapitałowego
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
www.gpw.pl

Zapoczątkowana 25 lat temu transformacja ustrojowa miała olbrzymi wpływ na przebieg i charakter
przemian ekonomicznych w naszym kraju. Jedną z naturalnych konsekwencji tych przemian było
powstanie i rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
Dziś GPW jest największą giełdą instrumentów finansowych w Europie Środkowej i Wschodniej
o ugruntowanej pozycji lidera. Doskonaląc i rozwijając ofertę produktową, infrastrukturę technologiczną
i regulacje prawne, przy dużym wsparciu aktywności uczestników rynku, warszawska giełda
systematycznie umacnia pozycję regionalnego centrum finansowego.
GPW prowadzi obrót na następujących rynkach:
•

•

•

Główny Rynek GPW - działa od uruchomienia Giełdy . Przedmiotem obrotu są tu akcje, prawa
poboru, prawa do akcji, instrumenty pochodne (kontrakty terminowe , opcje i jednostki indeksowe
MiniWIG20), certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, ETF-y i warranty.
NewConnect - to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek działający w formule
alternatywnego systemu obrotu, który rozpoczął działalność w 2007 r. Jest to rynek przeznaczony
przede wszystkim dla niewielkich, prężnie rozwijających się firm.
Catalyst - rynek instrumentów dłużnych, który powstał w 2009 r. Tworzą go dwie platformy obrotu
w formule rynku regulowanego i dwie – w formule alternatywnego systemu obrotu przeznaczone
dla inwestorów detalicznych i hurtowych.

Kluczowe znaczenie dla technologicznego wzmocnienia polskiego rynku miała decyzja o wdrożeniu
nowego systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform). Dzięki nowoczesnej technologii
zakupionego od NYSE Technologies systemu, od ponad roku polski rynek kapitałowy funkcjonuje
w oparciu o rozwiązania spełniające najwyższe światowe standardy, gwarantujące organizację obrotu
zgodnie z rosnącymi wymaganiami uczestników rynku i światowymi trendami.
W 2010 r. GPW stała sie spółką publiczną i jest notowana na własnym parkiecie. Działania GPW jako
spółki publicznej zmierzają do wzmocnienia jej międzynarodowej pozycji poprzez poszerzenie bazy
zagranicznych emitentów, uczestników rynku giełdowych oraz umacnianie pozycji wiodącej giełdy
instrumentów finansowych w regionie. Jednocześnie Giełda dąży do zwiększenia rentowności całej
Grupy kapitałowej GPW i wartości dla akcjonariuszy.
Więcej informacji na: www.gpw.pl
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Serwisy rynków GPW
www.gpw.pl		

główny serwis GPW będący źródłem informacji z rynku regulowanego

www.pochodne.gpw.pl

serwis instrumentów pochodnych notowanych na GPW

www.newconnect.pl

serwis poświęcony rynkowi dla małych spółek NewConnect

www.gpwcatalyst.pl

portal rynku instrumentów dłużnych Catalyst

Serwisy poświęcone notowanym spółkom
www.gpwinfostrefa.pl
			

strona zawierająca informacje na temat polskich i zagranicznych spółek
notowanych na GPW oraz na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej

www.wseinternational.eu serwis internetowy poświęcony notowanym na GPW spółkom zagranicznym

Serwisy tematyczne
www.corp-gov.gpw.pl
serwis poświęcony zagadnieniom ładu korporacyjnego w notowanych
			spółkach
www.odpowiedzialni.gpw.pl
serwis poświęcony indeksowi spółek odpowiedzialnych społecznie
				Respect Index

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego rozpoczęła działalność 19 września 2006 r. z dniem wejścia w życie
przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła ona zadania
zniesionej przepisami ww. ustawy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
KNF sprawuje nadzór m.in. nad podmiotami prowadzącymi działalność na rynku kapitałowym, w tym:
firmami inwestycyjnymi, emitentami dokonującymi oferty publicznej, funduszami inwestycyjnymi,
towarzystwami funduszy inwestycyjnych, spółkami prowadzącymi rynek regulowany oraz giełdy
towarowe, spółką prowadzącą depozyt papierów wartościowych, bankami powierniczymi i innymi
podmiotami wymienionymi w Ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
Celem nadzoru jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku kapitałowego,
w szczególności bezpieczeństwa obrotu oraz ochrony inwestorów i innych jego uczestników, a także
przestrzegania reguł uczciwego obrotu.
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Jednym z ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego jest podejmowanie działań edukacyjnych
w zakresie funkcjonowania rynku finansowego. Prowadzona przez Komisję działalność edukacyjna
skupia się na następujących obszarach:
•
•
•
•
•

Wydawaniu i dystrybucji bezpłatnych publikacji edukacyjnych o tematyce finansowej.
Organizacji bezpłatnych seminariów, szkoleń dotyczących aktualnych problemów rynku
finansowego.
Prowadzeniu kampanii edukacyjnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów
szkół wyższych.
Współpracy z organizacjami, fundacjami zaangażowanymi w działalność edukacyjną na rzecz
rynku finansowego.
Współpracy ze studenckimi kołami zainteresowań.

Do zadań Komisji należy ponadto:
•
•
•
•
•

•

podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;
podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;
podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku
finansowego;
udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;
stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami
rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między
podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;
wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wypełniając ustawowe zadania organu nadzoru w zakresie
upowszechniania wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, prowadzi od 2009 roku
projekt Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku - CEDUR. W ramach projektu organizowane są
regularnie seminaria szkoleniowe adresowane przede wszystkim do podmiotów nadzorowanych
przez Komisję, przedstawicieli organów ścigania, sędziów i prokuratorów, przedstawicieli instytucji
ochrony praw konsumentów, a także do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz środowiska
akademickiego. Wydawane są także publikacje i broszury edukacyjne dedykowane klientom usług
finansowych. Jedną z inicjatyw skierowanych do środowiska akademickiego jest organizowany
corocznie konkurs o nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku
finansowego.
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Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
www.kdpw.pl
www.kdpwccp.pl

KDPW jest centralną instytucją odpowiedzialną za prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowego
w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Polsce. Obrót ten jest wzorowany na najlepszych
światowych wzorcach, w tym na zasadzie całkowitej dematerializacji papierów wartościowych.
Dodatkowo, KDPW realizuje szereg usług dla emitentów tj.: pośredniczenie w wypłacie dywidendy
dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.
Istotną rolą Krajowego Depozytu jest również tworzenie połączeń operacyjnych (tzw. linków), dzięki
którym możliwy jest rozrachunek transakcji zagranicznych spółek notowanych na GPW w formule
dual-listing. Dzięki utworzonym przez KDPW linkom możliwe jest notowanie kilkunastu zagranicznych
spółek na GPW z takich krajów, jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Kanada, Litwa,
Niemcy, Słowacja, Szwecja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
W lipcu 2011 r. nastąpiło przekazanie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółce
KDPW_CCP zadań dotyczących prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na rynku regulowanym
oraz w alternatywnym systemie obrotu i prowadzenia systemu zabezpieczania płynności rozliczeń.
W strukturach samego KDPW pozostają funkcje z zakresu rozrachunku transakcji oraz centralnego
depozytu papierów wartościowych.
Do najważniejszych zalet izby rozliczeniowej typu CCP należą:
•
•
•
•
•
•

ograniczenie ryzyka kontrpartnerów poprzez gwarantowanie transakcji przyjętych do rozliczenia
przez KDPW_CCP
zwiększenie efektywności zarządzania ryzykiem
zwiększenie katalogu podmiotów uprawnionych do pełnienia roli uczestników rozliczających
(w tym o podmioty zagraniczne, które do tej pory nie miały takiej możliwości)
poprawa postrzegania infrastruktury polskiego rynku kapitałowego przez polskie i zagraniczne
instytucje finansowe
możliwość rozwijania funkcjonalności dotyczących procesu rozliczeń i rozrachunku
wg międzynarodowych standardów
podjęcie współpracy z zagranicznymi CCP oraz Centralnymi Depozytami

KDPW_CCP rozlicza transakcje na Głównym Rynku GPW, rynku NewConnect, Catalyst, BondSpot. Wraz
z rozpoczęciem działalności operacyjnej nastąpiło także wdrożenie nowego systemu gwarantowania
rozliczeń. Od grudnia 2012 r. KDPW_CCP świadczy nową usługę: rozliczanie i gwarantowanie rozliczeń
derywatów OTC oraz transakcji repo (OTC_CLEARING). W ten sposób KDPW_CCP rozpoczęła
obsługę transakcji rynku międzybankowego, mając przede wszystkim na celu ograniczenie ryzyka
niewywiązania się stron z zobowiązań wynikających z zawartej transakcji oraz w konsekwencji
pobudzenie tego segmentu rynku.
Rozliczanie transakcji odbywa się przy wykorzystaniu nowacji rozliczeniowej. Nowacja powoduje
wstąpienie KDPW_CCP w prawa i obowiązki stron transakcji przyjętej do rozliczenia. W ten sposób
KDPW_CCP zapewnia uczestnikom obrotu wyższe od dotychczasowego bezpieczeństwo wykonywania
transakcji, zgodne z międzynarodowymi standardami.

69

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
www.sii.org.pl

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów
giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku i należy do europejskich organizacji inwestorskich
EuroFinuse i Euroinvestors oraz Światowej Federacji Inwestorów WFIC.
SII zrzesza niemal 10 000 członków, liczba ta ciągle rośnie z racji nieprzerwanego zapotrzebowania
inwestorów na wsparcie w funkcjonowaniu na rynku kapitałowym.
Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów i opiera się
na trzech głównych filarach:
Edukacja i analizy:
konferencje i szkolenia (w tym największe w kraju WallStreet i Profesjonalny Inwestor),
wydawnictwa (np. dwumiesięcznik Akcjonariusz, eBiuletyn NewConnect), analizy giełdowe
(m.in. Portfel SII, ATrakcyjne Spółki, Raporty IPO, Indeks Nastrojów Inwestorów);
Ochrona praw:
ochrona praw inwestorów, bieżące interwencje, wsparcie prawne, uczestnictwo w walnych
zgromadzeniach spółek publicznych, działalność opiniotwórcza i wpływanie na proces
ustawodawczy;
Zniżki:
oferowane przez partnerów Stowarzyszenia członkom SII (na: prowizje giełdowe,
wydawnictwa, szkolenia itp.).
Do tej pory udało nam się:
•
•
•
•
•

udzielić kilku tys. porad prawnych (zarówno elektronicznie jak i e-mailowo),
uczestniczyć w ponad 150 Walnych Zgromadzeniach spółek,
prowadzić aktywne działania na rzecz zmian w funkcjonowaniu rynku,
zablokować, na drodze sądowej, wiele niekorzystnych uchwał WZ,
wspierać inwestorów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Jeśli chcesz zapewnić sobie edukację na najwyższym poziomie, chcesz uzyskać pomoc prawną
i analityczną, jeśli chcesz abyśmy bronili Twoich praw, a przy okazji chciałbyś skorzystać z bardzo
atrakcyjnych zniżek na liczne usługi i produkty giełdowe, to przystąp do SII i zyskuj!
Dołącz do nas! Zostań członkiem SII.
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Projekty Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych to m.in.:
Konferencja WallStreet
jest największym spotkaniem inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo - Wschodniej.
Corocznie przyciąga około 900 inwestorów i osób związanych z rynkiem kapitałowym. Za
nami już osiemnaście edycji. Gośćmi specjalnymi byli m.in.: Joe DiNapoli, Aleksander Grad,
Zbigniew Jakubas, Stanisław Kluza, Zenon Komar, Krzysztof Moska, Birger Schäfermeier,
Ludwik Sobolewski.
Konferencja Profesjonalny Inwestor - Tylko praktyka inwestowania
To drugie co do wielkości spotkanie edukacyjne inwestorów w Polsce o charakterze
warsztatowym, w którym corocznie udział bierze ok. 400 uczestników. Konferencja ta
koncentruje się przede wszystkim na praktycznych aspektach inwestowania na rynku
kapitałowym. Wykłady prowadzą uznani analitycy i praktycy. Podczas konferencji odbywają
się Targi Akcjonariat - szansa na bezpośrednie spotkania i rozmowy z przedstawicielami
spółek.
Akademia Tworzenia Kapitału
To cykliczne spotkania odbywające się kilka razy w roku w największych miastach Polski:
Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Podczas szkoleń eksperci,
a przede wszystkim praktycy, przekazują rzetelną wiedzę dotyczącą rynku kapitałowego.
Spotkania skierowane są do początkujących inwestorów.
Portfel SII
Praktyczna nauka budowania, zarządzania i kontrolowania portfela inwestycyjnego.
Eksperci Stowarzyszenia inwestują w oparciu o sugestie członków SII realne 20 tys. zł
w akcje spółek. Każda decyzja jest szczegółowo uzasadniona i podparta analizą. Każdy
odcinek zawiera również dodatek edukacyjny m.in. charakterystykę operacji na papierach
wartościowych oraz Tajniki Analizy Fundamentalnej.
Dostęp do odcinków oraz korzystanie z dodatków edukacyjnych Portfela SII, dla osób
spoza Stowarzyszenia, to wydatek rzędu 1300 punktów rocznie. Będąc członkiem
Stowarzyszenia, zaoszczędzasz ok. 130 zł!
Atrakcyjne Spółki
Eksperci SII tworzą codzienną analizę spółek, dzięki której nie trzeba poświęcać czasu na
przeglądanie wykresów. ATrakcyjne Spółki to: istotne sygnały techniczne kupna i sprzedaży
wygenerowane na wykresach ponad 400 spółek z rynku głównego GPW (lista sygnałów)
- publikacja codziennie przed sesją, komentarz rynkowy analityka technicznego, bieżąca
analiza techniczna dobrze rokujących walorów, dodatek edukacyjny „Piguła Analizy
Techcznicznej”.
Dostęp do odcinków jest bezpłatny dla Członków SII. Dla pozostałych dostęp do
każdego odcinka wymaga 5 punktów SII (ponad 1000 pkt. rocznie), a w przypadku
wydania piątkowego z dodatkiem edukacyjnym 25 punktów SII.
Akcjonariusz
Akcjonariusz jest oficjalnym wydawnictwem SII, ukazuje się od 2001 roku. To jedyne tego
typu wydawnictwo na polskim rynku prasowym, skierowane do grupy polskich inwestorów
giełdowych i osób zainteresowanych rynkiem kapitałowym i finansowym.
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eBiuletyn NewConnect
Co dwa tygodnie Stowarzyszenie wraz z Giełdą Papierów Wartościowych tworzy
elektroniczne podsumowanie najważniejszych wydarzeń na rynku NewConnect. Biuletyn
zawiera niezależne treści i analizy oraz informacje o spółkach i przyszłych debiutach.
Dodatkowo w biuletynie pojawiają się felietony oraz treści edukacyjne. Sprawdź www.
ncbiuletyn.pl!
Podcast Echa Rynku
Cykliczny podcast ukazujący się od ponad 3 lat. Tematyka podcastu dotyczy działalności
SII, bieżących interwencji oraz aktualności rynkowych. Ponadto udostępniane są także
odcinki specjalne o charakterze edukacyjnym. Aktualne i archiwalne odcinki podcastu
Echa Rynku można posłuchać na stronie Stowarzyszenia lub pobrać w formie plików mp3.
Indeks Nastrojów Inwestorów
Indeks Nastrojów Inwestorów jest nowym, cyklicznym badaniem przeprowadzanym
przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, mierzy procent byków, niedźwiedzi
i inwestorów neutralnych odnośnie koniunktury na najbliższe 6 miesięcy.
Ciekawe spółki
Zastanawiasz się, która spółka jest atrakcyjna fundamentalnie? Szukasz prawdziwych okazji
inwestycyjnych? Analitycy SII publikują pięć propozycji spółek, na które mogą głosować
członkowie i sympatycy Stowarzyszenia. Na podstawie wyników ankiety, analityk SII co
2 tygodnie przygotuje profesjonalny raport dotyczący zwycięskiej spółki.
Raporty IPO
Jest to cykl niezależnych raportów analitycznych wszystkich spółek debiutujących na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie, powyżej określonej kapitalizacji, przygotowywany
przez dział analityczny Stowarzyszenia.
Ogólnopolskie Badanie Inwestorów
badanie, które ma na celu stworzenie profilu inwestorów indywidualnych w Polsce, poznania
ich potrzeb i preferencji przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Capital Market Games
Rozgrywki sportowe, ceremonie dekoracji zwycięzców, mixzone dla mediów, spotkania
panelowe i klasyfikacja medalowa to tylko niektóre z elementów składających się na
unikalną atmosferę zawodów, tworzonych na wzór Letnich Igrzysk Olimpijskich. Capital
Market Games to trzy dni, podczas których ciasne garnitury zamienimy na luźne stroje
sportowe – to czas sportowej rywalizacji i zabawy na najwyższym poziomie

Razem możemy więcej
Dołącz do nas!
www.sii.org.pl
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Wydawnictwo
Inwestorów
Indywidualnych
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www.sii.org.pl/akcjonariusz

Pozostałe Instytucje Rynku Kapitałowego w Polsce:

74

•

BondSpot S.A. (dawniej MTS-CeTO S.A, www.bondspot.pl) – prowadzi regulowany rynek
pozagiełdowy (OTC – Over The Counter);

•

WGT S.A. (Warszawska Giełda Towarowa, www.wgt.com.pl) – prowadzi rynek terminowy –
umożliwiający obrót kontraktami i opcjami na produkty rolne, waluty i stopy procentowe;

•

IDM (Izba Domów Maklerskich, www.idm.com.pl) - organizacja samorządowa reprezentująca
podmioty prowadzące działalność maklerską w Polsce;

•

ZMID (Związek Maklerów i Doradców, www.zmid.org.pl) - stowarzyszenie skupiające osoby
posiadające państwowe licencje maklerów bądź doradców;

•

SEG (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, www.seg.org.pl) – reprezentant spółek
notowanych na GPW.

•

inne: domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz podmioty zagraniczne
prowadzące działalność maklerską w Polsce i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Dział VI.
Edukacja w Internecie
Strony krajowe
Portale:

Kompleksowe portale zapewniające wiarygodne informacje inwestycyjne oraz najważniejsze wiadomości
finansowe i gospodarcze z całego świata. Notowania, analizy i statystyki.
bankier.pl
money.pl
parkiet.com
pb.pl (Puls Biznesu)
stooq.pl
onet.pl (giełda)
stockwatch.pl
gpw.pl
gpwmedia.pl
gpwinfostrefa.pl
macronext.pl
interia.pl
wyborcza.biz i gazeta.pl
wp.pl (giełda)
forsal.pl
sii.org.pl
serwis domu maklerskiego (m.in. www.bossa.pl i www.dmbzwbk.pl)

Czasopisma i gazety:

Opiniotwórcza prasa ekonomiczna kształtująca decyzje menadżerów na całym świecie. Znajdują się
tu liczne artykuły i reportaże na tematy bieżące.
www.forbes.pl (Forbes)
www.finanse.wnp.pl (Wirtualny Nowy Przemysł)
www.ft.onet.pl (Financial Times)
www.pb.pl (Puls Biznesu)
www.parkiet.com (Gazeta Giełdy Parkiet)
www.wyborcza.biz (Gazeta Wyborcza)
www.rp.pl (Rzeczpospolita)
www.gazetaprawna.pl (Gazeta Prawna)
www.sii.org.pl (Akcjonariusz)
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Edukacyjne:

Strony dla poszukujących wiedzy o rynku kapitałowym, od encyklopedii zagadnień finansowych
po zestawy praktycznych wskazówek. Polecamy również centra edukacyjne na stronach domów
maklerskich (dużo praktycznych porad i przykładów).
www.nbpportal.pl
www.bossa.pl/edukacja
www.zrozumfinanse.pl
www.finanseosobiste.pl
www.gpwtrader.pl
investio.pl
www.ir.notoria.pl – wyniki finansowe spółek giełdowych
Buffett.pl – inwestowanie wg Warrena Buffeta

Tematyczne:

Ukierunkowane strony skoncentrowane na wybranym zagadnieniu finansowym.
Instrumenty pochodne
			www.derywaty.com.pl
						www.ifutures.pl
						www.futuressystem.pl
Obligacje					www.obligacjeskarbowe.pl
						www.obligacje.pl
						www.gpwcatalyst.pl
Rynek walutowy (Forex - Foreign Exchange)		
www.forextradesystem.com
						www.forex.com.pl
Analizy 					www.analizy.pl (Analizy Online)
						www.gieldowe.pl
						www.ir.notoria.pl (wyniki finansowe)

Urzędowe:
Informacje o najwyższej wiarygodności, dotyczące formalnej strony rynku.
www.gpw.pl (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
www.newconnect.pl (Alternatywny System Obrotu GPW)
www.knf.gov.pl (Komisja Nadzoru Finansowego)
www.kdpw.pl (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)
www.nbp.pl (Narodowy Bank Polski)
www.mf.gov.pl (Ministerstwo Finansów RP)
www.stat.gov.pl (GUS – Główny Urząd Statystyczny)
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Strony zagraniczne (w j. ang.)
Portale:

Kompleksowe portale zapewniające wiarygodne informacje inwestycyjne oraz najważniejsze wiadomości
finansowe i gospodarcze z całego świata. Notowania, analizy i statystyki.
www.reuters.com
www.bloomberg.com
www.investors.com
www.new.dowjones.com

Czasopisma:

Opiniotwórcza prasa ekonomiczna, kształtująca decyzje menadżerów na całym świecie. Znajdują
się tu liczne artykuły i reportaże na tematy bieżące.
www.businessweek.com
www.economist.com
www.ft.com (Financial Times)
www.forbes.com
www.online.wsj.com (Wall Street Journal)
www.marketwatch.com

Edukacyjne:

Strony dla poszukujących wiedzy o rynku kapitałowym, od encyklopedii zagadnień finansowych po
zestawy praktycznych wskazówek.
www.investopedia.com
www.invest-faq.com
www.fool.com – Investing Basics
www.betterinvesting.org
www.incademy.com
www.practicalmoneyskills.com

Tematyczne:

Ukierunkowane strony skoncentrowane na wybranym zagadnieniu finansowym.
Instrumenty pochodne				www.interactivedata.com
						www.optionseducation.org
Obligacje					www.bondsonline.com
						www.investinginbonds.com
Rynek walutowy (Forex - Foreign Exchange)
www.forex.com
						www.dealing24.com/eng
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Urzędowe:

Informacje o najwyższej wiarygodności, dotyczące formalnej strony rynku.
www.sec.gov (U.S. Securities and Exchange Commission - amerykańska komisja papierów
wartościowych i giełd)
www.federalreserve.gov (FED - System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych)
www.ecb.int (European Central Bank - Europejski Bank Centralny)
www.imf.org (International Monetary Fund - Międzynarodowy Fundusz Walutowy)
www.ec.europa.eu/eurostat (European Statistical Office - Europejski Urząd Statystyczny)

Zagraniczne Giełdy Papierów Wartościowych
Na dzień dzisiejszy, giełdy występują w niemal każdym kraju, od najmniejszych, takich jak giełda
w Kolumbii, Ghanie, Malawi, Botswanie, Tanzanii, na Jamajce, Cyprze, Fidżi, Mauritiusie, po największe
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach. W niektórych państwach znajduje się
więcej niż jedna giełda, rekordzistami są Indie (ponad 20 giełd), Stany Zjednoczone (9), Japonia (8)
i Niemcy (7).

USA:
New York Stock Exchange (NYSE) (www.nyse.com) – słynna giełda z Wall Street, największa na
świecie pod względem kapitalizacji i druga pod względem obrotów. Główne indeksy S&P 500 (500
spółek o największej kapitalizacji, głównie amerykańskie) i DJIA (Dow Jones Industrial Average –
najstarszy indeks, składa się z 30 największych amerykańskich przedsiębiorstw). Po połączeniu
z giełdą Euronext, kapitalizacja giełdy wynosi ponad 14 trylionów dolarów.
National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) (www.nasdaq.com) – nie
jest to giełda tradycyjna, a raczej elektroniczny system handlu akcjami. Największa na świecie pod
względem obrotów, a po przejęciu giełdy OMX druga pod względem kapitalizacji.
Chicago Board of Trade (CBOT) (www.cbot.com) – najstarsza na świecie giełda futures i opcji.

EUROPA:
London Stock Exchange (LSE) (www.londonstockexchange.com) – największa giełda w Europie,
główny indeks FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange).
Deutsche Börse (www.deutsche-boerse.com) – giełda we Frankfurcie nad Menem, główny indeks
DAX 30 (Deutscher Aktienindex).
Euronext (www.euronext.com) i OMX (www.omxgroup.com) – sojusze giełd odpowiednio z Paryża,
Brukseli, Amsterdamu i Lizbony oraz Sztokholmu, Helsinek, Kopenhagi i Wilna.
Giełda Wiedeńska/Austria – Wiener Börse (www.wienerboerse.at),
Giełda w Madrycie/Hiszpania (www.bolsamadrid.es),
78

Giełda w Mediolanie/Włochy (www.borsaitaliana.it),
Giełda w Pradze/Czechy (www.pse.cz),
Giełda w Moskwie (RTS)/Rosja (www.rts.ru/engl/).

AZJA:
Tōkyō Shōken Torihikijo (www.tse.or.jp/english/) – największa giełda Japonii i Azji Wschodniej GPW,
główny indeks Nikkei 225 (wyliczany przez dziennik Nihon Keizai Shimbun).
Shanghai Stock Exchange (SSE) (www.sse.com.cn) – główna giełda Chińska z indeksem SSE Composite.
Hong Kong Stock Exchange (www.hkex.com.hk) – jedna z największych giełd świata o kapitalizacji
ponad 2,1 biliona dolarów, główny indeks Hang Seng Index (HSI, 33 największe spółki).
Bombay Stock Exchange (BSE) (www.bseindia.com) – największa giełda w Indiach.

ŚWIAT:
Australian Securities Exchange (Sydney) (www.asx.com.au) – największa w Australii i Oceanii
Johannesburg Securities Exchange (www.jse.co.za) – największa giełda w Afryce
Bolsa de Valores de São Paulo/Brazylia (www.bovespa.com.br) – największa giełda w Ameryce Płd.,
główny indeks Bovespa 30.
Toronto Stock Exchange/Kanada (www.tsx.com) – druga największa giełda w Ameryce Płn.

79

Dział VII.
Wydawnictwa i publikacje z zakresu
rynku kapitałowego
BL Info Polska Sp z o.o.
www.blinfo.pl
Publikacje
•
Ekonomia przedsiębiorstw poradnik dla niefinansistów wyd. 2 (39,90 zł)
•
Budżet Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw wyd. 1 (39,90 zł)
•
Kształtowanie cen Praktyczny poradnik wyd. 1 (39,90 zł)
•
Techniki negocjacji Jak odnieść sukces w negocjacjach wyd. 5 (39,90 zł)

CeDeWu – Wydawnictwa Fachowe
www.cedewu.pl
www.wydawnictwafachowe.pl

Publikacje:
•
„Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy
w Polsce” - Bożena Kłosowska (45,00 zł)
•
„Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje rynku publicznego i niepublicznego”
- Radosław Pastusiak (79,00 zł)
•
„Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów
wartościowych. Wydanie III rozszerzone” - Piotr Zielonka (49,00 zł)
•
„Funkcjonowanie współczesnego rynku pieniężnego i kapitałowego” - Wiesława
Przybylska-Kapuścińska (red.) (49,00 zł)
•
„Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku” - Mirosława Capiga,
Witold Gradoń, Grażyna Szostak (48,00 zł)
•
„Kapitał finansowy banków spółdzielczych” - Sławomir Czopur (49,00 zł)
•
„Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym” - Sławomir Antkiewicz
(50,00 zł)
•
„Value At Risk w warunkach polskiego rynku kapitałowego” - Grzegorz Mentel (54,00 zł)
•
„Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym” - Bożena
Horbaczewska (74,00 zł)
•
„Wskaźniki rynku kapitałowego – zastosowanie w wycenach oraz strategiach
inwestycyjnych” - Błażej Prusak (40,00 zł)

10%
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Przewodnika
(hasło: SII)

UWAGA
zniżka SII

10%

na wszystkie
książki
wydawnictwa

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
www.gwp.pl

Publikacje:
•
„Mapy strategii. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki. Strategy Maps” - Robert
S. Kaplan, David P. Norton (99,90 zł)
•
„Dopasowanie w biznesie. Jak stosować strategiczną kartę wyników. AlignmentRobert S. Kaplan, David P. Norton (99,90 zł)
•
„Przeformułowanie w biznesie. Jak mapa zmienia krajobraz. Reframing” Richard
Normann (89,90 zł miękka oprawa)
•
„Zarządzanie usługami. Strategie i przywództwo w biznesie. Service Management”
Richard Normann (69,90 zł)
•
“Mikroekonomia. Jakiej jeszcze nie było” Robert H. Frank (129,90 zł)
•
„Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej” Rinus van Schendelen
(89 zł)

Onepress

www.onepress.pl
Publikacje:
•
„Formuła Wpływu. Działasz naprawdę, czy jedynie robisz zamieszanie?” – Chris
Brogan, Julien Smith (239,90 zł)
•
„Pełna MOC możliwości” – Jacek Walkiewicz (39 zł)
•
„Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka” – Grzegorz
UWAGA
Sperczyński (49 zł)
zniżka SII
•
„Sztuka rynkologii” – Jacek Kotarbiński (39,90 zł)
Bon rabatowy
•
„Go global!” – Krzysztof Rybiński (59 zł)

15%

na całą ofertę
wydawnictwa

Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer
www.wolterskluwer.pl

Publikacje:
•
„Jak naprawdę działają rynki. Fakty i mity” - Jack D. Schwager (89 zł)
•
„Jak pomnożyć źródła swoich dochodów” - Robert G. Allen (69 zł)
•
„Trader VIC. Metody mistrza Wall Street” - Victor Sperandeo (59 zł)
•
„Zapraszam do gabinetu inwestora giełdowego. Przewodnik po inwestowaniu na
giełdzie” - Alexander Elder (89 zł)
•
„Zawód inwestor giełdowy” - Alexander Elder (79 zł)
•
„Sprzedaż i krótka sprzedaż. Realizowanie zysków cięcie strat i zarabianie na spadkach”
- Alexander Elder (99 zł)
•
„Mistrzowie rynków finansowych” - Jack D. Schwager (79 zł)
•
„Możliwości i pułapki pomnażania pieniędzy” - Paweł Zaremba-Śmietańsk (49 zł)
•
„Superakcje” - Kenneth Fisher (69 zł)
•
„Strategie inwestycyjne na każdą pogodę” - Bob Froehlich (79 zł)

81

Oficyna Wydawnicza szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
www.wydawnictwo.sgh.waw.pl

Publikacje:
•
„Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej” – red. Hanna
Godlewska-Majkowska (35 zł)
•
„Strategie społecznej odpowiedzialności polskich spółek giełdowych” – red. Piotr
Płoszajski (36 zł)
•
„Badania koniunktury. Fakty. Użyteczność” – Elżbieta Adamowicz (35 zł)
•
„Instrumenty towarowe jako forma inwestycji alternatywnych w portfelach finansowych”
– Jacek Tomaszewski (48 zł)
•
„Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji” – Rafał Tuzimek (58 zł)
•
„Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia” – red. Adam
Kałowski, Jacek Wysocki (45 zł)
•
„Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw” – Mirosław
Jarosiński (58 zł)
•
„Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych” – Agata
Adamska (50 zł)
•
„Finanse przedsiębiorstwa” – red. Jacek Grzywacz (35 zł)
•
„System ocen i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów
emerytalnych” – Agnieszka Chłoń-Domińczak, Marcin Kawiński, Dariusz Stańko (45 zł)

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
www.pwe.pl

Publikacje:
•
„Analiza sprawozdań finansowych” – Edward Nowak (59 zł)
•
„Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw” – Eugeniusz Najlepszy (69,90 zł)
•
„Konglomeraty finansowe” – Redakcja naukowa: Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
(61,90 zł)
•
„Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa” – Wiktor Gabrusewicz, Marzena Remlein
(59,90 zł)
•
„Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty” – Aleksandra Duliniec (56,90zł)
•
„Zarządzanie finansami” – Andrzej Rutkowski (62,90 zł)
•
„Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych” – Piotr Urbanek (52 zł)
•
„Podstawy zarządzania finansami (tom I, II)” - Eugene F. Brigham, Joel F. Houston
(146,90 zł)
•
„Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym” - Waldemar Tarczyński (48 zł)
•
„Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem (tom 1, tom 2)” - Frank K.
Reilly, Keith C. Brown (94,90 zł)
UWAGA
•
„Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia” - Waldemar
zniżka SII
Tarczyński, Magdalena Mojsiewicz (31,90 zł)

15%

na wszystkie
książki
wydawnictwa
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Poltext

www.poltext.com.pl
Publikacje:
•
„Wycena spółek z WIG30” - Marek Panfil, Andrzej Szablewski (119,90 zł)
•
„Wycena przedsiębiorstwa” - Marek Panfil, Andrzej Szablewski (74,90 zł)
•
„Dylematy inwestowania” - Dorota Podedworna-Tarnowska (49,90 zł)
•
„Inwestowanie na rynku nieruchomości” - Ewa Siemińska (39,90 zł)
UWAGA
•
„Cykle i wskaźniki koniunktury” - Maria Drozdowicz-Bieć (49,90 zł)
zniżka SII
•
„Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie,
stosowanie” Andrzej Cwynar i Paweł Dżurak (49,90 zł)

15%

Wydawnictwo C.H. Beck

na wszystkie
książki
wydawnictwa

www.ksiegarnia.beck.pl

Publikacje:
•
„Prawo rynku kapitałowego. Komentarz” - Redakcja: prof. zw. dr hab. Marek
Wierzbowski, dr Ludwik Sobolewski, dr hab. Paweł Wajda (349,00 zł)
•
„Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz” - Redakcja: prof. dr hab. Marek Michalski
(129,00 zł)
•
„Kapitałowy filar emerytalny a wzrost gospodarki” - Jakub Borowski, Piotr Ciżkowicz,
Andrzej Rzońca, Wiktor Wojciechowski (49,00 zł)
•
„Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne”
- Anna Zamojska (59,00 zł)
•
„Modele inwestycyjne” - Krystian Pera, Rafał Buła, Damian Mitrenga (49,00 zł)
•
„Naruszenia zasad uczciwego obrotu giełdowego” - Iwona Chojecka (89,00 zł)
•
„Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami”
- Katarzyna Mamcarz (49,00 zł)

Wydawnictwo DIFIN
www.ksiegarnia.difin.pl

Publikacje:
•
„Analiza finansowa przedsiębiorstwa” - Grzegorz Gołębiowski (red.), Adrian Grycuk,
Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski (59 zł)
•
„Sztuka inwestowania w sztukę” - Krzysztof Borowski (48 zł)
•
„Relacje inwestorskie spółek kapitałowych” - redakcja naukowa Gabriela Łukasik (53 zł)
•
„Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami
handlowymi a struktura kapitału” - Katarzyna Kreczmańska-Gigol (65 zł)
•
„Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie. Problemy i zadania” - Anna
Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow (45 zł)
UWAGA
zniżka SII
•
„Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata”
Artur Paździor (40 zł)
•
„Windykacja dla wierzycieli, firm windykacyjnych i kancelarii
prawnych. Skuteczne praktyki” Waldemar Podel (299 zł)
na wszystkie

15%

książki
wydawnictwa
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Dział VII. Wydawnictwa i publikacje z zakresu rynku kapitałowego

Wydawnictwo Placet
www.placet.pl

Publikacje:
•
„Rynki Kapitałowe Cz. I” – Waldemar Tarczyński (40 zł)
•
„Rynki Kapitałowe Cz. II” – Waldemar Tarczyński (36,30 zł)
•
„Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym” – M. Łuniewska, W. Tarczyński
(36 zł)
•
„Inżynieria Finansowa” – M. Zwolankowski, W. Tarczyński (36 zł)
•
„Kalkulacje finasowe” – Mieczysław Sobczyk (39 zł)
•
„Analiza i prognozowanie szeregów czasowych” (program na WindowsXP) – Karol
i Maria Kolenda (146,40 zł)
•
„Statystyka, prognozowanie, ekonometria” - Ćwiczenia z Excelem - Agnieszka
Snarska (39 zł)
•
„Prognozowanie. Teoria, przykłady, zadania” - Mieczysław Sobczyk (36 zł)

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
www.ksiegarnia.pwn.pl

Publikacje:
•
„Rynki Kapitałowe Cz. I” – Waldemar Tarczyński (40 zł)
•
„Inwertowanie w wartość. Jak zostać skutecznym inwestorem” – Arnold Glen (39,20 zł)
•
„Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria
finansowa” – Krzysztof Jajuga, Teresa Jajuga (47,90 zł)
•
„Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania” – Danuta Dziwago (39,90 zł)
•
„Rynki, instrumenty i instytucje finansowe” - Jan Czekaj (47,90 zł)
•
„Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” - Wiesław Dębski
(59,90 zł)
•
„Fuzje i przejęcia. Kluczowe czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń transakcji”
– Red. Joanna Korpus (47,90 zł)
•
„Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym” – Małgorzata
Łuniewska,Waldemar Tarczyński (27,90 zł)
•
„Teoria inwestycji finansowych” - David G. Luenberger (15,90 zł)
•
„Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych” – Maria
UWAGA
Sierpińska, Tomasz Jachna (39,90 zł)
zniżka
SII
•
„Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa” - Piotr
Szczepankowski (51,90 zł)
•
„Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów
na wszystkie
i przypadków” – Maria Sierpińska, Tomasz Jachna (51,90 zł)
książki
•
„Rynkowe instrumenty finansowe” - Andrzej Sopoćko (43,90 zł)

20%

wydawnictwa

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
www.ksiegarnia.ue.wroc.pl
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Publikacje:
•
„Controlling w zarządzaniu. Uwarunkowania psychologiczne” – Marta Nowak (41 zł)
•
„ Ewolucja polityki walutowej w Polsce po roku 1989 w perspektywie przystąpienia
do strefy euro” – Wawrzyniec Michalczyk (45 zł)
•
„PN 311 Rola instytucji i rynku finansowego w świetle celów oraz zasad zrównoważonego
rozwoju” – (Red.) Grażyna Borys , (Red.) Alicja Janusz (33zł)
•
„Analiza wpływu wspomaganego długiem wykupu akcji (LBO) na wartość spółki” –
Tomasz Słoński (35 zł)

•
•
•
•
•
•

„Analiza duration w ocenie ryzyka stopy procentowej portfeli instrumentów finansowych
o stałym dochodzie” – Edward Pielichaty (35zł)
„Rezerwy na straty kredytowe w bankach - istota i zasady funkcjonowania” – Teresa
Orzeszko (55zł)
„Hipoteczny pieniądz bankowy” – Bogusław Półtorak (36 zł)
„Prawo dla ekonomistów. Podręcznik akademicki” – (Red.) Tadeusz Kocowski, (Red.)
Barbara Ćwierz – Matysiak , (Red.) Katarzyna Marak (85 zł)
„Pionowa i pozioma nierównowaga finansowa oraz system jej wyrównywania
w państwie federalnym na przykładzie Niemiec i Stanów Zjednoczonych” – Paweł
Kowalik (35zł)

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ksiegarnia@uek.krakow.pl

Publikacje:
•
„Wycena bilansowa akcji w teorii i praktyce rachunkowości” - Paweł Bielawski (47,25 zł)
•
„W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce” - Barbara
Grabińska (36,75 zł)
•
„Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce
polskich spółek giełdowych” - Konrad Grabiński (31,50 zł)
•
„Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych” - Krzysztof Guzik, Edward
Smaga (31,50 zł)
•
„Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics” - pod
red. Andrzeja Malawskiego (85 zł)
•
„Rentowność przedsiębiorstw w Polsce” - pod red. Zbigniewa Dreslera (47,25 zł)
•
„Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów”
- Katarzyna Świetla (52,50 zł)
•
„Zarządzanie ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Metoda szacowania ryzyka
delta-EVT” - Michał Thlon (35,70 zł)
•
„Opcje jako instrumenty ograniczania ryzyka cen akcji. Problemy optymalizacji” Ryszard Węgrzyn (48,30 zł)
•
„Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie Unii Gospodarczej
i Walutowej” - Robert Wojciech Włodarczyk (51,45 zł)

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
www.wydawnictwo-ue.pl

Publikacje:
•
„Koncentracja i konkurencja w sektorach bankowych transformujących się krajów
europejskich. Studium teoretyczno-empiryczne“ – A. Baszyński (49 zł)
•
„Public relations” P.Andrzejewski - P. Deszczyński (15,75zł)
•
„Motywacje i cele założycieli przedsiębiorstw a proces przedsiębiorczości” M. Koczerga (35 zł)
•
„Matematyka w ekonomii. Teoria i zastosowanie” - Emil Panek (red.) (19,25 zł)
•
„Rachunek kosztów w zrównoważonej ocenie dokonań uczelni wyższej” - R. Napiecek
(28 zł)
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Dział VIII.
Bezpieczeństwo na rynku usług
finansowych
W sytuacji, gdy w grę wchodzą pieniądze, łatwo zostać oszukanym. Osób nieuczciwych nie brakuje,
dlatego warto wiedzieć jak zabezpieczyć się przed ich postępowaniem.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z ryzyka związanego z podmiotem, któremu powierza pieniądze,
np. w formie depozytu lub produktu inwestycyjnego. Aby je ograniczyć, należy sprawdzić, czy
posiada on wymagane prawem zezwolenie. Wiarygodną weryfikację możemy uzyskać na stronie
internetowej Komisji Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl. Przedstawione tam wykazy, oprócz
podmiotów polskich, zawierają także te zagraniczne, działające w Polsce na podstawie zezwolenia
organów zagranicznych. Warto zajrzeć również do działu dotyczącego ostrzeżeń publicznych, gdzie
wymienione są działające na rynku podmioty nie posiadające wymaganych prawem zezwoleń, na
które należy mieć zwiększoną uwagę. Zawsze można też zwrócić się do KNF z prośbą o wyjaśnienie
statusu interesującego nas podmiotu.
Poniżej przedstawiamy więcej informacji, pomocnych w ograniczeniu ryzyka na rynku usług finansowych.

Piramidy finansowe
Jednym z zagrożeń czyhających na rynku finansowym są tzw. piramidy finansowe. Osiągnięcie zysków
uwarunkowane jest wpłatami nowych członków piramidy, co powoduje, że jej czas działalności jest
ograniczony i ostatecznie jest skazana na upadek. Piramidy kuszą perspektywami ponadprzeciętnych
a jednocześnie bezpiecznych zysków. Powinno to wzbudzić naszą czujność, ponieważ jedną
z podstawowych zasad rynku jest proporcjonalność zysków i ryzyka.
Większe trudności przynosi identyfikacja piramidy na rynku finansowym, jako że dostajemy informacje,
iż nasze zyski będą efektem obrotu aktywami, a nie wpłat nowych członków. O oszustwie klienci
dowiadują się często dopiero w momencie upadku firmy. Funkcjonuje ona tak długo, aż większe
grupa osób zechce wycofać swoje środki wraz z obiecanymi zyskami, a wpłaty od nowych klientów
nie będą wystarczające by je pokryć. Piramida często nie kumuluje środków. Są one w nielegalny
sposób z niej wyprowadzane, przynosząc zyski jej autorom. Często przedstawiana przez nich oferta
sprawia wrażenie elitarnej, strona internetowa jest przygotowana profesjonalnie a lokal firmy wygląda
bardzo elegancko, wszystko aby tylko zwieść kolejne osoby.
Przede wszystkim sprawdzajmy, czy podmiot posiada zezwolenie na działalność. Jeśli firma wydaje się
nam podejrzana, powinniśmy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Urząd KNF. Depozyty bankowe
są może i mniej atrakcyjne na tym tle, ale zapewniają zdecydowanie większe bezpieczeństwo,
m.in. dzięki nadzorowi bankowemu prowadzonemu przez KNF oraz ochronie depozytów do wartości
100 tys. euro przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
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Brokerzy Forex
Wybór dobrego brokera to jedna z ważniejszych decyzji, jakie musimy podjąć przed rozpoczęciem
inwestycji na rynku walutowym. To z nim będziemy współpracować i częściowo od niego będą
zależały nasze zarobki, ze względu na opłaty i prowizje oraz wsparcie.
Na rynku istnieją brokerzy reprezentujący trzy różne modele biznesowe: Market Maker oraz NDD
i ECN. Market Maker (Animator Rynku) jest drugą stroną zawieranych transakcji – innymi słowy straty
klientów to zyski brokera. Do jego zadań należy zapewnienie płynności i funkcjonalności rynku, tak aby
klienci mieli możliwość realizowania swoich transakcji. Występujący konflikt interesów nie powinien
być wykorzystywany przez uczciwego brokera, który ma za zadanie dobrze zabezpieczyć transakcje
swoich klientów, jednak pokusa jest duża. Brokerzy typu NDD i ECN pośredniczą w transakcjach
walutowych, dzięki współpracy z bankami. W ich przypadku konflikt interesów nie występuje.
Niezależnie od modelu biznesowego brokera, wybierając ofertę, warto dokładnie przeczytać umowę
i regulamin świadczenia usługi. Znajduje się tam bowiem wiele szczegółowych zasad działania rachunku,
w tym poszczególne opłaty. W tym miejscu przypominamy o zachowaniu należytej ostrożności przy
inwestycjach w instrumenty pochodne z wysoką dźwignią finansową.

Domy maklerskie
Korzystając z usług domów maklerskich, powinniśmy wybierać przede wszystkim sprawdzone
podmioty. Porównanie tabeli opłat i prowizji może okazać się niewystarczające, dlatego lepiej
wspomóc się publikowanymi w mediach rankingami (np. ranking domów maklerskich autorstwa SII
i miesięcznika Forbes). W takich zestawieniach można znaleźć opinię klientów, przede wszystkim
w kwestii jakości internetowej platformy transakcyjnej oraz poziomu obsługi. Warto zwracać również
uwagę na dodatkowe opłaty zawarte w regulaminie oraz fakt przestrzegania przez dom maklerski
kodeksu dobrych praktyk rekomendowanego przez Izbę Domów Maklerskich.

Korzystanie z usług finansowych – najważniejsze zasady
Podstawowa rada: w każdej sytuacji należy dokładnie czytać wszelkie umowy i regulaminy, a jeśli
cokolwiek jest niejasne, należy żądać doprecyzowania bądź wyjaśnień. Nie przejmować się presją
czasu, często wprowadzaną przez sprzedawców usługi, a w razie dyskomfortu przed podpisaniem,
zabrać dokumenty do domu (jeden dzień na zastanowienie się to minimum). Jeżeli w grę wchodzą
znacząca część zgromadzonych oszczędności, to w przypadku wątpliwości warto poradzić się
profesjonalisty.

87

Podstawowe zasady bezpiecznych inwestycji wg KNF:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Sprawdź, czy podmiot posiada zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym.
Zadawaj pytania i upewnij się, że uzyskałeś na nie odpowiedzi. Pamiętaj – nie ma niemądrych
pytań.
Poznaj osobę, która oferuje Ci produkt, i podmiot, w imieniu którego działa.
Sprawdź jak długo podmiot działa na rynku finansowym.
Ostrożnie odnoś się do nalegania na szybkie wpłacenie środków.
Żądaj dokumentów lub informacji pisemnej, nie poprzestawaj na informacji ustnej.
Przeczytaj umowę przed jej podpisaniem oraz inne ewentualne dokumenty (np. regulaminy,
tabele opłat i prowizji, warunki świadczenia usług).
Skonfrontuj pozyskane informacje z inną zaufaną osobą.
Nie zakładaj bezkrytycznie, że osoba, z którą rozmawiasz, jest ekspertem i wszystko co mówi
jest pewne.
Zapytaj, w jaki sposób mają być wypracowywane zyski, które mają stać się Twoim udziałem.
Nie daj się omamić profesjonalnie wyglądającej stronie internetowej, adresowi firmy
w reprezentacyjnej lokalizacji, elegancko urządzonemu biuru, wyglądowi zewnętrznemu osoby,
z którą rozmawiasz, czy rzekomej elitarności grupy osób, do których kierowana jest oferta.
Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego akurat Tobie składana jest rzekomo „pewna” oferta,
dlaczego sam oferujący nie korzysta w pełni z tak „świetnej” inwestycji?
Pamiętaj o ryzyku na rynku finansowym – nie wierz w zapewnienia pewnych i szybkich zysków
bez ryzyka.
Upewnij się, że podmiot, któremu chcesz powierzyć swoje oszczędności, jest objęty publicznym
systemem gwarantowania depozytów.

